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APRESENTAÇÃO
A boa gestão dos recursos naturais e do ambiente é um dos factores determinantes
para alcançar o desenvolvimento sustentável inclusivo, tendo como base a garantia
de satisfação das necessidades actuais e a sua preservação para a satisfação das
necessidades das gerações futuras.
A emancipação familiar e comunitária assenta no acesso e uso adequado dos
recursos naturais disponíveis, o que pressupõe a difícil articulação de acesso
individual e empresarial, aliás, assegurar a gestão sustentável e transparente dos
recursos naturais e do ambiente é uma das prioridades do Plano Quinquenal do
Governo (Prioridade V). Estes pilares globais foram operacionalizados pelo Plano
Estratégico da UniZambeze 2017-2021 no objectivo estratégico 4, relativo à área de
extensão da Universidade onde se pretende reforçar o papel da Universidade como
fórum social para o debate de assuntos relativos ao desenvolvimento económico,
social.
Para tal, e tendo em conta o contexto actual do País, com a recente descoberta de
recursos naturais, é imperativo fortalecer e adoptar tecnologias apropriadas para
garantir que as actividades de exploração dos recursos naturais minimizem o impacto
negativo sobre o ambiente e sobre as comunidades e a sua exploração seja um motor
de desenvolvimento económico social.
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Segundo dados do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural
(MITADER) apesar da riqueza em recursos naturais, do potencial energético e da
biodiversidade, o desenvolvimento de Moçambique tem sido impulsionado
maioritariamente pelo sector financeiro e pela indústria extractiva, reflectindo-se em
baixos níveis de produtividade da economia. De facto, Moçambique tem registado um
crescimento económico acima dos 7.5% nos últimos 5 anos, levando a um PIB
(Produto Interno Bruto) estimado em USD609,03 per capita.
Estima-se que aproximadamente 80% população moçambicana depende da
agricultura para o seu sustento. Além da agricultura, a economia moçambicana
sustenta-se, igualmente, com a exploração de recursos pesqueiros, do subsolo e
florestais. Reconhecendo que grande parte da população moçambicana vive nas
zonas rurais, exercendo práticas de uso dos recursos naturais e alta vulnerabilidade
às mudanças climáticas, é necessário encontrar formas de minimização e adaptação.
Para além do Programa do Governo, também podemos fundamentar a relevância da
presente conferência no Plano de Acção para Implementação da Política da
População, dando ênfase à necessidade de se realizar mais conferências sobre a
temática da: População e Desenvolvimento, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos.
Por fim, o PES (Plano Economico Social) enquadrado nos Objectivos do
Desenvolvimento Sustentável da ONU dá maior fundamento ao tema que se pretende
abordar. Assim, a temática que a FCSH se propõe abordar na I Conferência
Internacional é de extrema relevância para o mundo, para a região e sobretudo para
o País.

CHAMADA DE TRABALHOS
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades, da Universidade Zambeze, sediada
na zona centro de Moçambique, mais especificamente na cidade portuária da Beira,
vai realizar a sua I Conferência Internacional subordinada ao tema “Terra nossa Casa
- Entre a Riqueza da Exploração dos Recursos Naturais e os Efeitos Globais”. A
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conferência visa promover a discussão crítica e construtiva sobre a temática no
contexto nacional e internacional.
A comissão científica da Conferência convida todos os interessados a apresentarem
comunicações que sejam contributos substantivos para a reflexão e intervenção no
domínio do Ambiente, Recursos Naturais, Desenvolvimento, Desenvolvimento
Sustentável, Mudanças Climáticas e Desenvolvimento social nomeadamente no que
concerne a aspectos relacionados com os seguintes tópicos:
•

Inclusão, Economia e Liderança;

•

Desenvolvimento Integrado;

•

Desenvolvimento Sustentável;

•

Papel da comunicação no Desenvolvimento;

•

Mudanças climáticas;

•

Comunidade e Desenvolvimento;

•

Justiça Social;

•

O papel do ensino superior no desenvolvimento sustentável.

As comunicações selecionadas serão agrupadas em painéis temáticos: cada painel
terá a duração de 90 minutos, será constituído por quatro comunicações de 15
minutos e no final das comunicações haverá um período de debate dos trabalhos
apresentados.
Os resumos das propostas de comunicações devem ser submetidos até ao dia 23 de
Março

de

2018,

por

correio

eletrónico

para

o

seguinte

endereço

posgraduacaofcsh@gmail.com
As propostas de comunicações serão avaliadas, sob anonimato, pela comissão
científica da conferência, tendo em conta a sua contribuição original para a temática
tratada, o uso de fontes relevantes e a clareza na exposição dos argumentos. Os
autores serão notificados da decisão até ao dia 20 de Abril de 2018. O primeiro autor
das propostas selecionadas deverá efectuar a sua inscrição na Conferência até ao
dia 22 de Junho de 2018 através de formulário próprio e enviar o texto integral da
comunicação por correio eletrónico (posgraduacaofcsh@gmail.com) na mesma data.
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ESTRUTURA PROVISÓRIA DO PROGRAMA
Conferência Internacional – “Terra nossa Casa - Entre a Riqueza da Exploração
dos Recursos Naturais e os Efeitos Globais”
Outubro de 2018 – Anfiteatro da FCSH da Universidade Zambeze
08:30 – Recepção dos participantes
09:00 – Sessão de Abertura
09:30 – Painel temático de comunicações
11:00 – Pausa para café
11:30 – Painel temático de comunicações
13:00 – Almoço
14:00 – Conferência de convidado
14:30 – Painel temático de comunicações
16:00 – Interrupção do 1º dia
Outubro de 2018 – Anfiteatro da FCSH da Universidade Zambeze
08:30 – Painel temático de comunicações
10:00 – Conferência de convidado
10:30 – Pausa para café
11:00 – Painel temático de comunicações
13:00 – Cocktail de encerramento
15:00 – Sessão de encerramento da Conferência

NORMAS

PARA

SUBMISSÃO

DE

RESUMOS

DE

PROPOSTAS

DE

COMUNICAÇÃO
•

Língua: Português ou Inglês;

•

Tipo de letra, Times New Roman ou Arial; Tamanho 12; Espaçamento 1.5;

•

Extensão máxima do resumo da proposta de comunicação: 300 palavras;

•

Extensão do texto integral da comunicação: mínimo 5000 palavras e máximo
de 8000 palavras;
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•

Estrutura do texto integral da comunicação: Titulo; Identificação dos autores
(Nome, Filiação Institucional, Cidade); Resumo (até 300 palavras); 3 a 5
palavras-chave; Corpo do texto (citações, referências, tabelas, gráficos e
imagens ao longo do corpo do texto; notas de rodapé); Referências segundo
as normas APA.

Custo de participação para participantes com comunicação*
1250 Meticais: Estudantes;
2500 Meticais: Docentes e investigadores;

Custo de participação para participantes sem comunicação**
1000 Meticais: Estudantes;
2000 Meticais: Docentes, Investigadores e Público em Geral;

Custo de participação para participantes sem comunicação***
500 Meticais: Estudantes, Docentes, Investigadores.
* (Inclui toda a documentação da Conferência, certificado de participação, pausa para café, almoço e
publicação do texto da comunicação no E-book da Conferência)
** (Inclui toda a documentação da Conferência, certificado de participação, pausa para café e almoço)
*** (Inclui toda a documentação da Conferência e certificado de participação)

Detalhes bancários para pagamento da participação:
Banco: Barclays Bank
Nº de conta: 0720106000699
IBAN: MZM59000207202010600069970
Código SWIFT: ABMZMZMA
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