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MEDIA ALERT 

26 September 2008 

 
Comunidade científica internacional reúne-se em Moçambique 
29a Assembleia-geral do Conselho Internacional para a Ciência (ICSU) 
 
A comunidade científica internacional reunir-se-á em Maputo, Moçambique, de 21 a 24 de Outubro, por 
ocasião da 29a Assembleia-geral (AG) do Conselho Internacional para a Ciência (ICSU). É a primeira vez 
que uma AG do ICSU é realizada na África Subsaariana. 

Mais de 250 reputados cientistas de todo o mundo participarão neste evento único, cujo objectivo é 
discutir e examinar a forma como a ciência pode contribuir para a resolução de alguns dos desafios mais 
urgentes que a sociedade enfrenta actualmente, entre os quais: a saúde humana; os riscos e catástrofes 
naturais; as alterações climáticas e o bem-estar do ser humano. A AG do ICSU propõe ainda um fórum 
para a discussão de problemas que afectam a comunidade científica, tais como liberdade, 
responsabilidade e conduta na área científica, e gestão de dados e informações. 

O evento terá início na terça-feira 21 de Outubro, quando será realizada a cerimónia oficial de boas-
vindas e abertura, com intervenções do Professor Goverdhan Mehta (Índia), Presidente do ICSU, de Sua 
Excelência o Senhor Presidente de Moçambique, Armando Guebuza, e do Dr. Patrício Sande, Presidente 
da Associação de Investigação Científica de Moçambique (AICIMO). 

O programa dos três dias subsequentes inclui debates e decisões sobre os seguintes temas: 

• os principais programas internacionais relacionados com “Investigação Integrada sobre Riscos de 
Catástrofes” e “Alterações no Ecossistema e Bem-estar do Ser Humano” lançados recentemente; 

• a ratificação de uma nova brochura sobre “Liberdade, Responsabilidade e Universalidade da 
Ciência”; 

• o estabelecimento de um novo Sistema de Dados Mundial para o ICSU, a fim de garantir a alta 
qualidade dos dados e dos serviços a eles relacionados, fornecidos para a comunidade científica 
internacional; 

• o legado do Ano Polar Internacional (IPY 2007–08); 
• a crescente participação das ciências sociais no ICSU e nos seus programas 

Durante a 29a AG do ICSU, a Professora Catherine Bréchignac (França) assumirá oficialmente a 
Presidência do ICSU. Serão também eleitos o próximo Presidente e outros membros do Conselho de 
Administração. 

Evento:  29a Assembleia-geral do ICSU 

Data:  21 a 24 de Outubro de 2008 

Local:  Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano 

 Maputo, Moçambique 

Uma conferência de imprensa será realizada no Centro de Conferências, na quinta-feira 23 de 
Outubro, das 13h00 às 14h15 (hora local). 

A 29a AG do ICSU e os eventos a ela associados serão acolhidos pela AICIMO, organismo científico 
nacional membro do ICSU em Moçambique, sob os auspícios do Governo de Moçambique e em 
colaboração com o Escritório Regional do ICSU em África. 

Para obter mais informações e pormenores sobre o programa, contactar: 

Jacinta Legg, Science Communications Officer, ICSU. jacinta.legg@icsu.org, telefone: +33 1 45255777, 
www.icsu.org/3_mediacentre/GA_29.html 
 
Sobre o ICSU 
Fundado em 1931, o ICSU é uma organização não governamental que reúne organismos científicos nacionais à 
escala internacional (114 membros, representando 134 países) e associações científicas internacionais (29 
membros). O Conselho é frequentemente solicitado a pronunciar-se em nome da comunidade científica internacional 
e a prestar assessoria sobre temas que vão desde a conduta científica até ao meio ambiente. As actividades do 
ICSU concentram-se em três áreas: planeamento e coordenação do trabalho de investigação; a ciência com vista à 
elaboração de políticas; e consolidação do princípio de Universalidade da Ciência. www.icsu.org 
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