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2as. Jornadas Científicas
O Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela (ISPLB) tem a honra e a satisfação de informar que serão realizadas as 2as. Jornadas
Científicas entre 14 e 16 de Setembro de 2015 subordinadas ao tema «O Estudo da Província de Benguela: Necessidades Locais de
Investigação». As Jornadas serão multidisciplinares e têm com o objectivo analisar temas ligados a todas as áreas de formação do ISPLB
integrando a comunidade científica e académica interna com a sociedade de Benguela. Assim, são propostos os seguintes painéis a debater
durante as Jornadas:
Painel I: «Ciência, Economia e Inovação»
As áreas económicas do ISPLB incluem diferentes ramos do saber tais como a Macroeconomia e Microeconomia, áreas disciplinares mais
específicas da teoria e políticas económicas em paralelo com uma vertente de carácter eminentemente prático o que se consegue através de
disciplinas das áreas da Contabilidade, Gestão Financeira e Marketing, entre outras. Assim, pretende-se que este painel reúna diferentes
abordagens sobre as dinâmicas da economia, gestão e contabilidade contribuindo para a transmissão dos conhecimentos e das capacidades
científico-técnicas ao tecido socioeconómico da província de Benguela. O facto de esta província ser a segunda maior do país em termos de
importância económica, o seu enorme potencial agrícola e industrial, o seu elevado stock de rede de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e
marítimas e a sua localização estratégica, exigem não só estudos e análises locais mas também inovação já que estes permitem a
transformação da economia com base no conhecimento. O debate de questões sensibilizando os alunos, docentes e a sociedade em geral para a
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importância e os desafios da investigação aumentará a eficiência desta actividade que em larga medida acompanha o sistema de ensino
superior.
Painel II: «Política Externa de Angola, Paz e Desenvolvimento»
A preponderância nacional da Província de Benguela, está patente na sua longa história, na privilegiada localização geográfica que ocupa, na
sua riqueza sócio-cultural, bem como no seu enorme contributo para a economia do país.
Deste modo, esta Província de Benguela assume-se como um atractivo “objecto de estudo” nas mais diversas áreas do conhecimento.
No âmbito da observação e análise das Relações Internacionais, foram identificadas e definidas linhas de investigação que deverão ter sempre
em conta as particularidades da Província de Benguela e dos municípios que a constituem, com particular destaque para o município do Lobito.
A escolha do tema : “Política Externa de Angola, Paz e Desenvolvimento” pretende que de um modo integrado seja feita uma abordagem,
reflexão e discussão em torno de aspectos estruturantes como o desenvolvimento, a consolidação da paz, bem como a relevância destes
(nacional e internacional) na determinação dos objectivos e orientações daquela que é actualmente a política externa de Angola.
No que diz respeito à área de Direito, e uma vez que ambos os cursos integram o Departamento de Ciências Jurídicas (DCJ), será feita uma
abordagem, visando o debate e a troca de ideias sobre: “O Papel do Direito Internacional Público” avaliando, de que forma este ramo do Direito
funciona, ou pode funcionar, como regulador dos relacionamentos entre os diferentes actores das Relações Internacionais.
Para tal estão a ser encetados uma série de contactos, com o objectivo de contarmos com o contributo de analistas e especialistas nacionais e
estrangeiros, pretendendo que estes funcionem como estímulo para a criação científica, tanto por parte dos alunos, como dos docentes do
ISPLB.
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Painel III: «Ciência para Auto-realização»
Tendo em conta que o Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela (ISPLB) tem a sua missão pautada no compromisso de promover o
ENSINO, a INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA e a EXTENSÃO de qualidade, com o rigor necessário ao bom desempenho das futuras actividades
profissionais dos seus educandos, para que, de forma competente e ética, estes possam desenvolver os seus PROJETOS DE VIDA como cidadãos
conscientes dos seus direitos, deveres e responsabilidades, constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento da região
académica onde está inserida, as áreas das Ciências Humanas e Tecnológicas do ISPLB que incluem diferentes ramos do saber, nomeadamente
as Relações Intra e Interpessoais, Aliança Terapêutica, Comunicação e Empatia, Gestão de Conflitos e Negociação, Comportamento
Organizacional, Motivação e Gestão de Equipas, pretende que o seu painel seja reflexo de diferentes perspectivas do conhecimento no âmbito
dos cursos de PSICOLOGIA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA, capacite os estudantes na humanização dos serviços, contribua para
o aumento da eficácia e eficiência, aponte caminhos rumo ao sentimento de auto-realização e de concretização de sonhos. Acreditamos estar
desta forma, a contribuir para a consolidação da VISÃO do ISPLB no que concerne ser uma Instituição de Ensino Superior Politécnico de
referência, de disseminação, geração e produção da ciência e da tecnologia e integração com o meio, como forma de contribuir para o
desenvolvimento social, tecnológico, económico e sustentável das províncias que integram a região académica de Benguela.
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O ISPLB informa que a submissão de resumos (300 palavras no máximo) de propostas de comunicação a apresentar deverá ser feita entre os
dias 04 e 30 de Junho de 2015. A divulgação dos trabalhos aprovados será no dia 15 de Julho e os melhores trabalhos científicos submetidos
em forma de artigo completo serão seleccionados para a 2ª. Edição da Revista Científica do ISPLB, que terá o mesmo tema das Jornadas e cuja
publicação será divulgada em Angola e no exterior, com o objectivo de difundir a investigação científica realizada na Instituição pelo corpo
docente e pela comunidade académica em geral.

A submissão de resumos, por painel, deverá ser endereçada às seguintes moradas:
Painel I: ana.duarte@isplusiadabenguela.ed.ao
Painel II: gilberto.loth@isplusiadabenguela.ed.ao
Painel III: sonia.dinis@isplusiadabenguela.ed.ao
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