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SOBRE O PROGRAMA

▪ Financiador: União Europeia 

▪ Recursos financeiros: 13 milhões de euros (11º FED)

▪ Duração: 5 anos (Dezembro 2019 – Dezembro 2024)

▪ Implementação: Expertise France, agência de cooperação técnica 

francesa 

▪ Beneficiários: MESCTI (DNFPG, GEPE, GTI, INAAREES, 

INAGBE), IES publicas e privadas, UTG-PNFQ.



Doador: União Europeia 
Recursos financeiros: 13 milhões de euros (11o FED)
Duração: 60 meses (Dezembro 2019 – Dezembro 2024)
Beneficiário: Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação - MESCTI

SOBRE O PROGRAMA

O programa UNI.AO apoia o subsistema de ensino superior na

produção de conhecimento e promoção da inovação.

O UNI.AO pretende contribuir para a formação de quadros

qualificados, de forma a enfrentar os desafios actuais e futuros

do País e promover a diversificação da economia angolana.



SOBRE O PROGRAMA
3 EIXOS DE TRABALHO

Eixo 1: Fortalecer o 

sector do Ensino

Superior…

… através de um maior alinhamento 

entre governação e instrumentos de 

política no domínio do ensino superior 

no sentido da especialização da 

investigação pós-graduada em 

sectores prioritários.

Eixo 2: Fortalecer as 

Instituições de Ensino

Superior…

… com uma maior

especialização e 

reconhecimento das 

instituições que oferecem 

cursos de pós-graduação.

.

Eixo 3: Fortalecer as 

pessoas…

.
… promovendo uma maior

igualdade no acesso á pós-

graduação e progressão na 

carreira para os grupos 

vulneráveis



Eixo1: Actividades de apoio a governança do sector

▪ Capacitação do MESCTI na área da gestão da informação 

Reforçar as capacidades do INAAREES, GTI, INAGBE e GEPE em matéria de 

produção e gestão de dados, criação e alinhamento de um sistema de informação 

integrado com o SIGOF

▪ Espaço institucional de colaboração para valorizar o Quadro Nacional de 

Qualificações

Reforçar a cooperação entre o INAAREES e a UTG-PNFQ 

IMPLICAÇÃO INDIRECTA DAS IES



Eixo1: Actividades de apoio a governança do sector

ACTIVIDADES COM IMPLICAÇÃO DIRECTA DAS IES

▪ Definição do plano estratégico dos próximos 4 anos da Pós-Graduação

Estudo diagnóstico; Identificação oportunidades e adequação entre cursos de PG e 

sectores económicos prioritarios

▪ Criar um sistema de informação e de gestão integrado

Trabalho de analise e trabalho técnico que depende da qualidade da informação 

produzida pelas IES

▪ Melhorar as modalidades de introdução de um projeto de um curso de PG 

pelas IES

Ferramenta online para simplificação e normalização das interações entre as IES e a 

administração do MESCTI 



Eixo1: Actividades de apoio a governança do sector

OPORTUNIDADES PARA AS IES

▪ Um curso de especialização em Gestão do Ensino Superior

Capacitar os gestores das IES para disseminar práticas eficientes de gestão do ensino, da 

investigação e da extensão Universitária.

Quando? Publicação edital no início de 2021 - 2 sessões (Maio-Out. 2021 e 2023); 

Quem pode participar? Gestores (reitores, vice-reitores, decanos, coordenadores de 

curso, e funcionários de apoio administrativo) - 100 pessoas cada sessão

Tipo de formação : B-learning (presencial e distâncial)

→ O curso sera criado e implementado por um consortium contando com uma IES 

angolana (TDR a ser publicado esta semana)



Eixo1: Actividades de apoio a governança do sector

OPORTUNIDADES PARA AS IES

▪ Fundo Piloto da União Europeia  (Dotação de 6,6 M euros) 

Criação de um fundo piloto para financiar projetos de pós-graduação (cursos, pesquisa e 

inovação, bolsas)

Quando ? Desde o inicio de 2021

Quem pode participar? Equipas das IES, pesquisadores, docentes e estudantes



Eixo 2: Maior especialização e reconhecimento das instituições 

com cursos de pós-graduação

ACTIVIDADES COM IMPLICAÇÃO DIRECTA DAS IES

▪ Promoção da especialização tendo em conta o potencial local (provincial)

▪ Promoção da cooperação interinstitutional

▪ Capacitação na área da gestão de programa de pós-graduação (mentoring)

▪ Promoção da internacionalização das IES e da sua inserção em redes 

cientificas internacionais



Eixo 2: Maior especialização e reconhecimento das instituições 

com cursos de pós-graduação

OPORTUNIDADES PELAS IES

▪ Criação de cursos de pós-graduação

Quando? 1º edital em 2021. 2º edital em 2022

Que tipo de cursos? Sectores prioritarios a ser definidos- procurar maior ligação com 

o sector privado. Quais são as competencias desejadas pelo mercado? Perfis de 

quadros

Qual apoio? Apoio financeiro e acompanhamento técnico para implementação do 

curso

▪ Criação de um Premio Nacional da pós-graduação (2022-2023)



Eixo 2: Maior especialização e reconhecimento das instituições 

com cursos de pós-graduação

OPORTUNIDADES PELAS IES

Criação de redes cientificas regionais e internacionais 

Quando ? A partir de 2021

Qual apoio? 

Capacitação para elaboração de respostas as editais internacionais e para o 

desenvolvimento de actividades de  extensão. 

Apoio financeiro para inserção cientifica das IES nas redes regionais e internacionais 



Eixo 3: Maior igualdade no acesso a pós-graduação e 

progressão na carreira para os grupos vulneráveis

ACTIVIDADES COM IMPLICAÇÃO DIRECTA DAS IES

▪ Estudo-diagnóstico nas IES e propostas de medidas de mitigação para ter mais equidade no 

acesso às IES (apoio para formulação de propostas e elaboração duma estratégia de mitigação)

▪ Acções de sensibilização para melhor acesso á pós-graduação das mulheres e dos grupos 

vulneraveis

▪ Bolsas mais inclusivas para estudantes dos cursos apoiados pelo programa UNI.AO

▪ Promoção da articulação entre IES e tecido económico regional (forums, eventos, campanhas de 

promoção PPP)



Eixo 3: Maior igualdade no acesso a pós-graduação e 

progressão na carreira para os grupos vulneráveis

OPORTUNIDADES PELAS IES

Bolsas sob critérios sociais

Através do fundo piloto para financiar bolsas de pós-graduação 

Quando ? Desde o inicio dos cursos de pós-graduação

Quem pode participar? Mulheres e grupos vulneráveis que querem participar nos 

cursos de especialização 



Eixo 3: Maior igualdade no acesso a pós-graduação e 

progressão na carreira para os grupos vulneráveis

OPORTUNIDADES PELAS IES

Organização de eventos regionais com empresas 

Como ? A través de candidaturas que permitirão selecionar as universidades

Quando ? Desde o inicio de 2021

Quem pode participar? Gabinetes de Apoio ao Estudantes das IES 



EQUIPA

Doutor Emanuel 

Catumbela

Ponto focal do 
Programa
MESCTI

Doutor

Benjamin Buclet

Líder da equipa
Expertise France

Doutora Jeanne 

VIVET 

Assistente técnico
– Apoio as IES--

Expertise France

Sra. Cléo 

FULCHIRON

Coordenadora
Expertise France

Sr. Kiala Timoteo

Responsável
Administrativo e 

Financeiro

Sr Hamilton 

Costa

Gerente de 
contabilidade & 

Logística



França

Département Capital Humain

et Développement Social

+33 (0) 1 70 82 75 26

73 Rue de Vaugirard - 75006

www.expertisefrance.fr
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Ciência, Tecnologia e Inovação

Rua do Mat, Talatona - Luanda

uni.ao.angola@gmail.com
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