
 

REPÚBLICA DE ANGOLA 

MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

GABINETE DA MINISTRA 

 

ÀS  

o INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR; 

o INSTITUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO. 

ANGOLA 

 

Of. N.º __681__/GM-MESCTI/18. 

 

Assunto: Academia Africana de Ciências e a oportunidade de financiamento de projectos 

de formação pós-graduada. 

 

Melhores Cumprimentos. 

A Academia Africana de Ciências (AAC) é uma instituição que visa essencialmente obter 

a excelência através da distinção de acadêmicos e empreendedores, fornecer assessoria 

através de grupos de pensadores para moldar estratégias e políticas no continente e 

implementar programas de formação em ciência, tecnologia e inovação. 

A AAC utiliza o seu grupo de membros que consiste numa comunidade de cientistas 

engajada com governos e fazedores de políticas dentro do continente africano. São 

membros aqueles que atingiram o grau mais alto de excelência na sua área de pesquisa e 

fizeram contribuições para o avanço da sua área do saber em África. Estão registados 330 

membros associados comprovadamente líderes na ciência, tecnologia e inovação, 

assessores políticos e pensadores que em sua maioria vivem e trabalham no continente. 

A adesão à ACC é feita através da recomendação e avaliação do candidato por uma 

comissão especializada, posteriormente pela votação pelos membros e finalmente a 

aprovação pelo Conselho de Governação da AAC. 



A AAC é a única academia continental com apoio da União Africana (NEPAD, sigla de 

"New Partnership for África's Development"), de diversos governos e entidades 

internacionais. Estes órgãos também reconhecem a função dos grupos de reflexão da 

academia e do seu papel crescente na definição da agenda de pesquisa para o 

desenvolvimento sustentável de África. 

A AAC está a implementar programas de formação com instituições Pan-africanas e 

internacionais. Em 2015 lançou a Aliança para a Aceleração da Excelência na Ciência em 

África, uma plataforma criada em colaboração com a NEPAD. Prevê o estabelecimento 

de uma plataforma de financiamento para apoiar o desenvolvimento da liderança de 

pesquisa em África, bem como promover a excelência científica e inovação para superar 

alguns dos desafios do desenvolvimento africano em matéria de investigação. 

A AAC oferece financiamento à formação pós-graduada para cursos que estejam no 

escopo dos seus programas:  

a. DELTAS África – programa de formação para investigadores em saúde;  

b. Grand Challenges África – formação de inovadores;  

c. H3Africa – estudo genómico e os determinantes ambientais de saúde;  

d. STEM Education – promove a formação de investigadores em quatro 

disciplinas específicas - ciência, tecnologia, engenharia e matemática - 

numa abordagem interdisciplinar e aplicada ao mundo real. 

e. África Science Desk – Formação em jornalismo como projecto para 

desenvolver a capacidade dos jornalistas científicos em África.  

f. Good Financial Grants Practice – formação que apresenta uma 

ferramenta que simplifica e melhora a gestão financeira de projectos. 

O MESCTI vem, por este meio, apresentar às IES a existência da AAC e a necessidade 

de: 

1. Fazer uma proposta para candidatos à AAC de académicos, investigadores e 

empreendedores que se destacam na sua área do saber. 

 http://aasciences.ac.ke/aas/en/recognising-excellence/recognising-

excellence/the-aas-affiliates-programme/affiliates/  

 http://aasciences.ac.ke/aas/en/recognising-excellence/the-aas-

fellowships/recognising-excellence-/  
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2. Fazerem propostas de formação para financiamento nas áreas de interesse da 

AAC. 

 Bioestatística - http://aasciences.ac.ke/aesa/en/programmes/deltas/calls-for-

proposals/  

 http://aasciences.ac.ke/aesa/en/programmes/h3africa/funding-

opportunities/past-calls/   

 Jornalismo - http://aasciences.ac.ke/aesa/programmes/africa-science-

desk/call-for-pitches/  

 Doenças infeciosas http://aasciences.ac.ke/aesa/programmes/deltas/funding-

opportunities/ 

 Fundos para investigadores http://aasciences.ac.ke/aesa/programmes/africa-

india-mobility-fund/application-process-review-and-deadlines/ 

 Línguas http://aasciences.ac.ke/aesa/programmes/science-and-language-

mobility-scheme-africa/application-process-review--deadlines/ 

 

Aproveitamos o ensejo para solicitar que, após uma eventual submissão da candidatura, 

entre em contacto com Direcção Nacional de Formação Pós-Graduada do MESCTI, 

através dos e-mails:  

o dnfpg@ciencia.ao 

o dnfpgmescti2018@gmail.com 

 

Sem outro assunto de momento, reiteramos os nossos melhores cumprimentos. 

 

MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO, em Luanda, aos 27 de Março de 2018 

 

A MINISTRA 

 

MARIA DO ROSÁRIO BRAGANÇA SAMBO 
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