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O que é ACM-ICPC?  

O Concurso Internacional Universitário ACM de Programação (ACM-ICPC, por suas siglas em inglês) é uma 

competição anual de programação de computadores sob os auspicios da Association for Computing Machinery 

(ACM). Surgiu no ano 1970 a partir de um concurso celebrado em Texas A&M University, organizado pela 

Sociedade Honorífica Upsilon, e desde então tem tido um crescimento acelerado nas quantidades de equipas, 

instituições e países participantes.  

Segundo na ICPC Fact Sheet do 2017, só no ciclo de competições 2016-2017 participaram 46381 concorrentes 

que representaram a 2948 instituições de ensino superior de 103 países. A seguinte imagem ilustra o 

crescimento vertiginoso do ACM-ICPC em termos de participantes durante os últimos anos: 

 

Gráfico de participação mundial no ACM-ICPC desde 1997. 

A sede central do ACM-ICPC localiza-se na Baylor University, EEUU. O Dr. William B. Poucher é o Director 

Executivo do ACM-ICPC a nível mundial. Desde o ano 1998, o evento é patrocinado por IBM. Anteriormente 

foram patrocinadores Apple (1989), AT&T (1990-1993) e Microsoft (1994-1997). 

O ACM-ICPC tem 4 níveis de competição entre equipas de 3 estudantes que representam as instituições de 

Ensino Superior: 

1. Concursos Locais: Realizam-se anualmente a nível de instituição e têm como propósito a classificação 

de equipas para os Concursos Nacionais. 

2. Concursos Nacionais: Realizam-se anualmente a nível de país e têm como propósito a classificação de 

equipas para os Concursos Regionais. 

3. Concursos Regionais: Realizam-se em várias regiões do mundo, entre Outubro e Dezembro de cada ano. 

Têm como propósito a classificação de equipas para a Final Mundial. 

https://icpc.baylor.edu/worldfinals/pdf/Factsheet.pdf
https://icpc.baylor.edu/about/bill-poucher/
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4. Final Mundial: Realiza-se nos primeiros mêses do ano seguinte aos Concursos Regionais e tem como 

propósito a determinação das melhores equipas a nível mundial. 

Cada competição tem uma duração entre 4 e 5 horas para resolver de 6 a 12 problemas (dependendo do nível 

de competição) redigidos em idioma inglês, de diferentes complexidades e áreas do saber. Cada equipa dispõe 

de um computador com sistema operativo GNU/Linux e outras ferramentas livres. As linguagens de 

programação permitidos são C, C++, Python e Java, ainda que já para 2018 será admitido a linguagem Kotlin. Os 

melhores programadores assistem a este magno encontro. “O ACM-ICPC é um dos eventos académicos mais 

antigos, grandes (em termos de participação) e prestigiosos do mundo”. 

Concurso Regional Sul-africano 

Para garantir maior representação, estender a competição a mais países e organizar melhor essa competição, o 

mundo é dividido em varias regiões ACM-ICPC. Cada uma destas regiões tem assegurado a inclusão da sua 

equipa campeã entre as, aproximadamente, 120 equipas que competem na Final Mundial. Cada região assegura 

mais cotas a medida que seja capaz de somar mais universidades e equipas durante todo o ciclo. 

O continente africano divide-se em duas regiões ACM-ICPC. Angola pertence à Região de África do Sul, a qual 

tem sua sede central na Universidade de Pretoria, África do Sul. A Dra. Linda Marshall é a Directora Executiva do 

ACM-ICPC da Região. 

Entre as principais metas do Concurso Regional Sul-africano destacam-se: 

• Alentar o desenvolvimento e reconhecimento de habilidades na programação de computadores, as 

matemáticas, o idioma inglês, a resolução de problemas e o trabalho em equipa. 

• Propor um espaço onde estudantes e professores possam trocar culturas, experiências e 

conhecimentos. 

• Prover uma plataforma para orientar e incentivar a atenção do público para a próxima geração de 

profissionais. 

• Classificar equipas da Região para o próximo nível. 

Segundo o registado em http://icpc.baylor.edu, o Concurso Regional Sul-africano tem incluído historicamente 

aos seguintes países (destacam-se em verde as primeiras participações de países): 

https://kotlinlang.org/
http://www.cs.up.ac.za/cs/lmarshall/
http://icpc.baylor.edu/
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Participação histórica de países no Concurso Regional Sul-africano. 

A primeira edição do Concurso Regional Sul-africano teve lugar em 1999, com a participação de só 11 equipas 

em representação de 6 universidades de África do Sul. Até o ano 2007 não participou nenhum outro país da 

Região. De maneira semelhante a como acontece com o ICPC a nível mundial, também em nossa Região têm-se 

incrementado as quantidades de países, instituições e equipas participantes. 

Segunda participação de Angola 

Neste ano 2017, mais uma vez com o importante apoio da Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), foi 

garantida a segunda participação de Angola no ACM-ICPC. O Instituto Superior de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (ISUTIC) foi mais uma vez a instituição que organizou o ciclo competitivo, com o MsC. João Manuel 

de Azevedo Leão (joao_leao2003@yahoo.com.br) como Director da Sede ISUTIC e o Eng. Valeriano Massele 

Marcelino (valeriano.massele@isutic.gov.ao) como Director Executivo do ACM-ICPC em Angola. 

http://www.uci.cu/
https://isutic.gov.ao/
https://isutic.gov.ao/
mailto:joao_leao2003@yahoo.com.br
mailto:valeriano.massele@isutic.gov.ao
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MsC. João Manuel de Azevedo Leão (Director da Sede ISUTIC). 

 

 

Eng. Valeriano Massele Marcelino (Director Executivo do ACM-ICPC em Angola). 
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Dois acontecimentos importantes precederam esta segunda participação angolana: A participação do 12 ao 25 

de Março de uma equipa de ISUTIC no VIII Acampamento de Treinamento para o ACM nas Caraíbas, e a 

participação do Director da Sede e o professor Tomás Orlando Junco Vázquez (Director Assitente do ACM-ICPC 

em Angola) na 41ª Final Mundial do 20 ao 25 de Maio nos Estados Unidos. 

Contou-se com mais tempo para o planejamento do ciclo competitivo 2017-2018 e isso permitiu somar várias 

instituições (inclusive de outras províncias do país) à competição, publicitar melhor o evento, gerir patrocínio e 

preparar melhor aos participantes. ISUTIC, com apoio do MTTI, disponibilizou um local com computadores, 

treinadores e acesso a internet para garantir a preparação de todos os estudantes de Luanda interessados em 

receber preparação para o Concurso. 

Concursos locais angolanos 

O dia 9 de Setembro, foram realizados os concursos locais de: 

• Universidade Metodista de Angola 

• Universidade Independente de Angola 

• Instituto Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação 

• Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências 

As equipas, o conjunto de problemas e os resultados deste primeiro nivel aparecem em 

http://coj.uci.cu/contest/cscoreboard.xhtml?cid=1599. 

Concursos Locais Angolanos do ano 2017 (Laboratório G05, ISUTIC). 

http://coj.uci.cu/contest/cscoreboard.xhtml?cid=1599
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Concursos Locais Angolanos do ano 2017 (Sala 225, ISUTIC). 

Concurso Nacional 

O 1º Concurso Nacional Universitário ACM de Programação (AOCPC 2017) foi realizado os dias 22 e 23 de 

Setembro no ISUTIC, com a participação de: 

• Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla 

• Instituto Superior de Ciências de Educação do Uíge 

• Instituto Superior Politécnico do Kwanza Sul 

• Instituto Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação 

• Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências 

• Instituto Superior Politécnico Lusíada do Huambo 

• Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola 

• Universidade Metodista de Angola 

• Universidade Independente de Angola 

https://icpcangola.wordpress.com/aocpc2017/
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Imagens do 1º Concurso Nacional Universitário ACM de Programação (Biblioteca do ISUTIC). 
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Eventos colaterais 

Aproveitando a duração de dois dias do Concurso Nacional, realizou-se no primeiro dia uma competição de 

prática. Realizaram-se pela primeira vez os eventos colaterales ICPC-Xadrez, ICPC-Futebol e Dissertações sobre 

algoritmos. Todos os eventos colaterales foram de muita aceitação entre os participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também aproveitando o marco do evento, se realizou a 1ª Reunião de Directores ACM-ICPC onde se debateram 

elementos importantes para o desenvolvimento em diante do ACM-ICPC em Angola. 

 
1ª Reunião de Directores ACM-ICPC, no marco do AOCPC 2017. 

1º Torneo ICPC-Xadrez, no marco do AOCPC 2017. 

https://icpcangola.wordpress.com/2017/09/21/icpc-xadrez/
https://icpcangola.wordpress.com/2017/09/21/icpc-futebol/
https://icpcangola.wordpress.com/2017/09/21/dissertacoes-sobre-algoritmos/
https://icpcangola.wordpress.com/2017/09/21/dissertacoes-sobre-algoritmos/
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Patrocinios e apoios 

Um aspecto decisivo para garantir a qualidade do 1º Concurso Nacional Universitário ACM de Programação, foi 

o patrocínio das empresas UNITEL, INFRASAT e Coca-Cola Bottling Luanda. Importantíssimo também foi o apoio 

oferecido pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação (MTTI) e o apoio do Ministério do 

Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MES). 

 

Concurso Regional 

Os dias 20 e 21 de outubro teve lugar a 19ª edição do Concurso Regional Sul-africano com a participação de 123 

equipas em representação de 47 universidades de 12 países. O Concurso esteve distribuído em 15 sedes. Em 

cada sede trabalhou-se sobre o mesmo conjunto de problemas e utilizou-se a plataforma Abacus de maneira 

centralizada para a avaliação automática das soluções enviadas. Os detalhes do Concurso foram socializados por 

Twitter, Facebook e YouTube. O Director da Sede ISUTIC, ofereceu entrevistas à Rádio e à Televisão Nacional. 

Manteve-se actualizado o website ACM-ICPC Angola e manteve-se ativa a conta oficial de correio 

(acm.icpc@isutic.gov.ao) dedicada só a estas questões. 

Na Sede Angolana da 19ª edição do Concurso Regional Sul-africano, no ISUTIC, Angola foi representada por 19 

equipas das seguintes 14 instituicões: 

• Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla 

• Instituto Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação 

• Instituto Superior Politécnico Lusíada do Huambo 

• Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola 

• Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola 

• Instituto Superior Politécnico da Huíla 

• Instituto Superior Politécnico de Benguela 

• Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências 

• Instituto Superior Técnico de Angola 

• Instituto Superior Técnico Militar 

• Universidade Agostinho Neto – Faculdade de Ciências 

• Universidade Agostinho Neto – Faculdade de Engenharia 

• Universidade Metodista de Angola 

• Universidade Independente de Angola  

http://acm.cs.up.ac.za/
http://acm.cs.up.ac.za/Files2017/ICPC2017_AbacusManual.pdf
https://icpcangola.wordpress.com/
mailto:acm.icpc@isutic.gov.ao
https://icpcangola.wordpress.com/2017/10/20/minuto-a-minuto-19o-concurso-regional-sul-africano-acm-de-programacao/
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Manuel Gomes da Conceição Homen, Secretario de Estado do Ministerio das Telecomunicações, expressou as 

palavras de abertura da sede ISUTIC. Também visitou o evento regional o nosso Ministro das Telecomunicações 

e das Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha. Ambos líderes afirmaram sobre a importância deste 

tipo de eventos para o desenvolvimento tecnológico que está a precisar Angola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      O Secretario de Estado do Ministerio das Telecomunicações, expressou as palavras de abertura da Sede Angolana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ministro das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, visitou o Evento. 
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Equipa Queens do ISPTEC (com o balão amarelo), foram os primeiros em resolver um problema. 

 

 

Biblioteca ISUTIC, área da competição na Sede Angolana da 19º edição do Concurso Regional Sul-africano. 

. 
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Eventos colaterais 

Dada a aceitação que tiveram durante o Concurso Nacional, no marco da 19ª edição do Concurso Regional Sul-

africano se repetiram os eventos colaterais ICPC-Xadrez e Dissertações sobre algoritmos. 

Dissertações sobre algoritmos, no marco da 19ª edição do Concurso Regional Sul-africano. 

Também teve lugar a 2ª Reunião de Directores ACM-ICPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Reunião de Directores ACM-ICPC, no marco da 19ª edição do Concurso Regional Sul-africano. 

https://icpcangola.wordpress.com/2017/10/17/icpc-xadrez-2/
https://icpcangola.wordpress.com/2017/10/17/dissertacoes-sobre-algoritmos-2/
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Patrocinios e apoios 

Mais uma vez, um aspecto decisivo para a garantir a qualidade da Sede Angola da 19ª edição do Concurso 

Regional Sul-africano foi o patrocínio das empresas UNITEL, INFRASAT, Coca-Cola Bottling Luanda, HUAWEI, 

INACOM e Refriango. Também muito importante foi o apoio oferecido pelo Ministério das Telecomunicações e 

Tecnologias de Informação (MTTI) e o apoio do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MES). 

 

Patrocinadores da Sede Angola da 19ª edição do Concurso Regional Sul-africano. 

ACM-ICPC é um evento académico, que inclusive no nível do concurso mundial depende de apoio de empresas 

como IBM e outras. Muitos estudantes do mundo conseguem assistir às competições e acampamentos de 

preparação só graças a este tipo de apoio. Estes apoios são sem dúvidas um investimento pelo país e por nosso 

futuro, as empresas entendem-no. Por tanto, ainda que de maneira muito modesta, tenta-se reverter o apoio 

com ao menos um pouco de publicidade para essas empresas nas redes sociais, nas camisolas dos participantes, 

nos banners do evento, etc.. O ACM-ICPC tem entre seus objectivos mais importantes servir de ponte entre 

empleadores e força de trabalho talentosa, aspecto que também é propiciado em Angola. 

Ainda que a intenção deste relatório não é detalhar sobre o apoio oferecido pelos patrocinadores, é importante 

mencionar que graças a essa colaboração o evento atinge sua grande beleza, graças a isso é possível fazer chegar 

a informação via televisão nacional de que este evento existe e de sua importância, graças a isso se consegue 

ter camisolas no evento nacional e no evento regional, graças a isso se garante a qualidade da rede, se garante 

a tecnologia para treinar e para competir, graças a isso se garantem os imprescindíveis refrigerios, graças a isso 

conseguimos realizar os pagamentos de hotel de todas as equipas de outras províncias durante três dias no 

evento nacional e também no evento regional e graças a isso conseguimos outorgar merecidos presentes a 

nossos campeões de cada nivel de competição.  



 
 

Página 14 
  
Parque do Saber do MTTI, ISUTIC, Bairro dos CTT’s KM 7, Rangel – Luanda, Contactos: 912 129999, isutic.edu@gmail.com 

Pessoal organizador 

Em quanto os protagonistas de uma competição ACM-ICPC são as equipas participantes, não pode nunca deixar 

de se reconhecer o trabalho de toda a equipa de voluntários que organizaram e preparam os detalhes do 

Concurso. A seguir, uma listagem do pessoal organizador dos eventos nacional e regional: 

João Manuel de Azevedo Leão (Director Geral ISUTIC) 

Valeriano Messele (Director Executivo do ACM-ICPC em Angola) 

Augusto da Silva Sachonga (Director Geral para Área Científica) 

Campos Calenga Pataca (Director Geral para Área Académica) 

Francisco António Augusto (Secretario Geral ISUTIC) 

Constância Dias dos Santos (Professora angolana) 

Belvadino António (Professor de ISUTIC) 

André Mpumba Pedro (Professor de ISUTIC) 

Paula Fundu Makiadi (Trabalhadora de ISUTIC) 

Milton Alves (Professor de ISUTIC) 

Martinho P. Dias dos Santos (Professor angolano) 

Rogério de Almeida Machado (Professor angolano) 

Rosalina Priscila de Carvalho (Professor angolano) 

Edmilson Ganga de Carvalho (ISUTIC) 

Leovel Camilo Neto Arias (Colaborador externo) 

Adilson Mendonça da Silva (Estudante de ISUTIC) 

Michael Parduyan (Presidente Associação de estudantes) 

Elisa Vanussa de Silveira Capololo (Estudante de ISUTIC) 

Vanilson Alione D. Gonga (Estudante de ISUTIC) 

Victor António Kahuli Francisco (Estudante de ISUTIC) 

Edvaldo Augusto Eduardo (Estudante de ISUTIC) 

Tomás Orlando Junco Vázquez (Professor cubano) 

Yoenis Pantoja Zaldívar (Professor cubano) 

Leoder Alemañy Socarrás (Professor cubano) 

Yurisbel Vega Ortiz (Professor cubano) 

Ailyn Gutiérrez Ferrera (Professora cubana) 

Aymeé Hernández Calzada (Professora cubana) 

José Leandro González (Professor cubano) 

Yurima Ibañez Alfonso (Professora cubana) 

Raúl León Suárez (Professor cubano) 

Yamila Díaz Suárez (Professora cubana) 

Angel Alberto Vazquez (Professor cubano) 

Sayda Coelo Gonzalez (Professora cubana) 

Yuniel Eliades Proenza Arias (Professor cubano) 

Geidis Sanchez Michel (Professora cubana) 

Yanisel Guillard (Professora cubana) 

Luis Eduardo Benitez Oliva (Professor cubano) 

Javier Heredia Ruíz (Professor cubano) 

Adisley Reyes Crespo (Professora cubana) 

Marlene Cañizares Roig (Professora cubana) 

 

Pessoal organizador da Sede Angolana da 19ª edição do Concurso Regional Sul-africano. 



 
 

Página 15 
  
Parque do Saber do MTTI, ISUTIC, Bairro dos CTT’s KM 7, Rangel – Luanda, Contactos: 912 129999, isutic.edu@gmail.com 

 

 

 

Pessoal organizador da Sede Angolana da 19ª edição do Concurso Regional Sul-africano. 
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Resultados e análises 

Tabela de posições da 19 edição do Concurso Regional Sul-africano. 
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Na tabela anterior mostram-se as equipas que conseguiram resolver ao menos um problema na 19 edição do 

Concurso Regional Sul-africano. Lamentavelmente, só 7 das nossas 19 equipas conseguiram estar nesta lista. 

Os campeões de todas as edições anteriores do Concurso têm sido equipas de África do Sul. University of Cape 

Town tinha obtido todos os títulos desde 2002, excepto no ano 2010, mais este ano University of Pretoria 

resultou vencedora. Definitivamente, África do Sul tem experiência em matéria de ACM-ICPC. Vai requerer anos 

e muita dedicação para superá-los, mais não é impossível se dedicarmos os recursos e o tempo necessário. 

O “grande” segredo de África do Sul para ser os campeões regionais é o muito tempo que têm dedicado a estas 

questões de programação competitiva. Participam desde 1992 na Olimpiada Internacional de Informática (IOI) 

acumulando excelentes resultados e foram, inclusive, a sede mundial desse evento em 1997. IOI é um 

movimento que tem como objectivo principal a identificação e motivação, desde o ensino médio, de estudantes 

com talento. Além disso, África do Sul é a sede central desde os inícios do ACM-ICPC na nossa região. Participa 

activamente da cada uma das edições mundiais destes eventos. 

Na 19ª edição do Concurso Regional Sul-africano, as equipas sul-africanas lideraram a tabela de posições em 

todo momento, especialmente as da University of Pretoria e University of Cape Town. Essas equipas 

conseguiram os primeiros três lugares com 7, 7 e 5 problemas resolvidos respectivamente, enquanto as três 

melhores equipas angolanas só conseguiram resolver um problema para atingir as posições 48, 52 e 54  do 

ranking regional. 

A opinião dos experientes é que a partir dos resultados obtidos nos níveis de competição anteriores do presente 

ciclo competitivo e do conjunto de problemas do Concurso Regional, se esperava que algumas equipas nacionais 

resolvessem sem dificuldade 3 problemas. Ainda assim, o resultado de Angola de só um problema resolvido por 

nossos campeões, não deve desanimar-nos. Temos muito talento em nosso país e o ACM-ICPC está a ser já uma 

das formas do descobrir e o motivar. Não obstante, é  cada vez mais evidente a necessidade de um trabalho 

mais contínuo e intencionado para melhorar os nossos resultados. 

Devemos destacar que já são um excelente resultado: 

1. A realização de concursos locais de 4 instituições. 

2. A realização pela primeira vez do Concurso Nacional Universitário ACM de Programação (AOCPC). 

3. A ratificação de que Angola pode organizar sem dificuldade uma sede do Concurso Regional Sul-africano. 

4. A participação de 16 instituições angolanas, inclusive de várias províncias, públicas e privadas, em todo 

o ciclo competitivo, significando um aumento de 800% com respeito a 2016. 

5. O ponto anterior, em consequência, aumenta consideravelmente a quantidade de equipas e estudantes 

de toda Angola que hoje sabem o que é ACM-ICPC e que se encontram altamente motivados para 

participar. 

6. A realização de duas reuniões de Directores ACM-ICPC onde se dialogó sobre a necessidade de trabalhar 

como uma comunidade para obter melhores resultados o dantes possível. 

http://www.ioinformatics.org/
http://acm.cs.up.ac.za/Files2017/icpc2017.pdf
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7. A disposição de outras instituições de ser sede em próximos anos e de colaborar numa estratégia 

nacional de treinamento ACM-ICPC para o ano 2018. 

8. O interesse real de algumas instituições de participar no X Acampamento de Treinamento para o ACM 

nas Caraíbas. 

9. A qualidade superior com respeito a 2016 de todos os eventos realizados. 

10. O facto de que várias empresas, sobretudo do sector das tecnologias, valorizem a importância do 

evento. 

11. O reconhecimento das autoridades do país pelo trabalho realizado. 

A seguir, as três melhores equipas da Sede Angolana da 19ª edição do Concurso Regional Sul-africano: 
 

 

Queens (ISPTEC), ANGOLA_7, 1º lugar da Sede Angolana. 

Osvaldo Hossi, Miguel Kissala, José Luís Martins 
Treinador: Sediangani Sofrimento 
 

https://campcarib.wordpress.com/
https://campcarib.wordpress.com/
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Again (ISUTIC), ANGOLA_15, 2º lugar da Sede Angolana. 

Hernani Neto, Amâncio Sassamba, Osvaldo José Zamba Calombe 
Treinador: Tomás Orlando Junco Vázquez 

 

UNIX (ISUTIC), ANGOLA_12, 3º lugar da Sede Angolana. 

Amaro Francisco Buta, Moisés Daniel Gonga, Hugo Gihambi Medika 
Treinador: Tomás Orlando Junco Vázquez 
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Metas e trabalho por fazer 

Entendemos que a partir do trabalho já realizado é impossível retroceder. Nem nossos estudantes, nem o futuro 

de Angola, nem nós mesmos perdoar-nos-íamos deixar de impulsionar o movimento que recentemente 

começamos. Felizmente, nossas autoridades compreendem a importância do ACM-ICPC e têm brindado seu 

apoio para fortalecer e estender a participação de Angola nesta actividade. 

Um dos motores principais será acercar mais nossos programas de estudo aos temas tratados no ACM-ICPC. 

Muitas actividades podem-se realizar em nossa docencia aproveitando as vantagens do uso dos júris online 

existentes no mundo. Outro passo essencial é que Angola tenha um júri online próprio que permita o 

treinamento contínuo e a realização de todas as etapas de competição. Sobre este tema da implementação de 

um júri online está a trabalhar-se em ISUTIC ainda que espera-se a colaboração de todas as instituições 

interessadas, já que em definitiva será de utilidade para todos. 

Felizmente, Angola já está a dar os passos para somar ao Movimento IOI. Estudantes e professores de ISUTIC, 

além de alguns especialistas cubanos, estão a apoiar ao Instituto de Telecomunicações (ITEL) na organização da 

Olimpiada Angolana de Informática (OAI). Este movimento em Angola constituirá uma fonte de campeões para 

o ACM-ICPC quando esses estudantes de Ensino Médio ingressem ao Ensino Superior. 

Impõe-se desenhar e implementar uma estratégia de preparação não só durante a etapa final se não durante 

todo o ano. Essa estratégia deverá incluir o trabalho continuado com os estudantes de ensino médio, pode 

incluir a participação de estudantes angolanos em acampamentos de treinamento internacionais, deve incluir a 

organização de acampamentos nacionais, com treinadores nossos ou especialistas de outro país. 

Um passo imprescindível que estamos a gerir com as autoridades internacionais, é a participação de uma 

delegação nacional à 42ª Final Mundial do ACM-ICPC, em Beijing, China de 15 a 20 de Abril de 2018. Já foram 

enviados os nossos convites oficiais. A Final Mundial do ACM-ICPC é um espaço propício e único, onde podemos 

defender ante as autoridades regionais e internacionais os interesses de nosso país quanto a regras da 

competição, datas de realização dos concursos, atribuição dos orçamentos outorgados por IBM, possibilidade 

de participar na confecção dos conjuntos de problemas e apresentar todas as possíveis outras inquietudes que 

sempre vão surgir. 

Links importantes 

• Site oficial do ACM-ICPC Mundial (https://icpc.baylor.edu) 

• ICPC FactSheet 2017 (https://icpc.baylor.edu/download/worldfinals/pdf/Factsheet.pdf) 

• Site oficial do ACM-ICPC Sul-africano (http://acm.cs.up.ac.za) 

• Site oficial do ACM-ICPC Angola (https://icpcangola.wordpress.com) 

• Resumo do 1º Concurso Nacional Angolano (https://youtu.be/mFxe_lgnYUQ) 

• Promocional do 19º Concurso Regional Sul-africano (https://youtu.be/hvBaprSefNU) 

http://www.itel.gov.ao/
https://ioiangola.wordpress.com/
https://icpc.baylor.edu/worldfinals/schedule
https://icpc.baylor.edu/
https://icpc.baylor.edu/download/worldfinals/pdf/Factsheet.pdf
http://acm.cs.up.ac.za/
https://icpcangola.wordpress.com/
https://youtu.be/mFxe_lgnYUQ
https://youtu.be/hvBaprSefNU
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Beijing, China, Sede da 42ª Final Mundial do ACM-ICPC, ao que aspiravam as equipas participantes. 

 

 

 

Instituto Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação, 

Luanda aos 25 de Outubro de 2017. 


