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CADERNO DE ENCARGOS 

 

I. Informações gerais  

 

Serviço ESTUDO DIAGNOSTICO SOBRE AS IES E A PÓS-GRADUAÇÃO EM ANGOLA 

Beneficiário EXPERTISE FRANCE 

País ANGOLA 

Duração total da 
prestação 

23/03/2020-22/06/2020 

 

II. Contexto e justificação da prestação  
 

O Programa de Apoio ao Ensino Superior-PAES- é financiado pela União Europeia e implementado 
pela agência Expertise France com uma duração total de 60 meses (dezembro de 2019- dezembro 
de 2024 -13 M EUROS). O programa apoia o sistema de ensino superior na produção de 
conhecimento e inovação com fundos para investigação, criação de novos cursos pós-graduados e 
ensino de competências relevantes para formar quadros mais especializados. 

O objectivo geral é aumentar a diversificação económica e a criação de empregos em sectores 
prioritários. 

Os objectivos específicos do programa são os seguintes: (1) Reforçar o alinhamento entre 
governação e instrumentos de política no domínio do ensino superior no sentido da especialização 
da investigação pós-graduada em sectores prioritários; (2) Aumentar a especialização e o 
reconhecimento das instituições de pós-graduações; (3) Aumentar a igualdade no acesso à pós-
graduações e progressão na carreira para os grupos vulneráveis. 

Para ter visão enquanto ao futuro da pós-graduação, é necessário ter conhecimento preciso da 
situação atual no país e reunir os actores envolvidos para identificar prioridades e elaborar um plano 
de ação adequado. Este estudo constituirá uma base para a definição duma estratégia em matéria 
de pós-graduações.  
Assim sendo, o objectivo do diagnóstico é identificar os recursos humanos e financeiros disponíveis, 
níveis de competências (pedagógicas e de pesquisa), infraestruturas e facilidades de pós-graduação 
existentes. Este estudo será cruzado com um diagnostico sobre potencialidades económicas e 
recursos regionais. O objectivo final será de aumentar a oferta acadêmica e pedagógica para que 
seja mais especializada e mais adequada ao mercado de trabalho.  
 
 

III. Objectivos e resultados esperados 
 

1) Objectivo geral 
 
O objectivo geral é sistematizar o conhecimento sobre as capacidades administrativas, financeiras e 
humanas mobilizadas para cursos de pós-graduação e avaliar o seu grau de adequação com as 
necessidades regionais do mercado de trabalho. 
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2) Objectivos específicos 

 
- Recolher informações sobre os cursos de pós-graduação existentes (recursos humanos 

disponíveis, definir as principais áreas de conhecimento/competências, identificar as 
universidades internacionais parceiras dos cursos, etc.); 

- Identificar e avaliar as instalações e capacidades dos centros de investigação, a nível dos 
ministérios, em termos de cooperação e sinergias com as IES na pós-graduação;   

- Identificar as forças e fraquezas do sistema de pós-graduação; 
- Identificar outras partes interessadas (empresas, organizações da sociedade civil) como 

possíveis parceiras na implementação dos cursos de pós-graduação; 
- Caracterizar a gestão dos cursos de pós-graduação. Avaliar o custo de formação, valor das 

propinas e as modalidades de gestão a nível de pós-graduação a fim de propor um modelo 
padrão de gestão e organização de um curso de pós-graduação. 
 

 

IV. Descrição da prestação  
 

1) Actividades previstas e produtos 
 
O consultor terá de trabalhar em estreita colaboração com a perita técnica do PAES, a Direção nacional 
da formação pós-graduada (DNFPG) e o Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatisticas (GEPE) do 
MESCTI de acordo com a metodologia co-definida a fim de realizar as seguintes atividades: 
 

Fase I: Preparação da consultoria 
 

- Reunião preliminar durante a qual se especificam as expectativas, metas, metodologia e 
cronograma para o processo de elaboração do estudo diagnóstico; 

- Redação de uma nota de enquadramento da missão. 
 
Fase II: Recolha de dados primários e secundários 
 
Fase III: Analise, síntese, organização dos dados e redação do diagnostico 

 
Produtos, resultados e prazos 
 

- Ate o dia 8 de maio: Elaboração duma tabela exaustiva dos cursos de pós-graduação existentes 
com a informação relevante e um repertorio dos responsáveis desses cursos;  
 

- Até o dia 8 de maio: Produzir uma tabela com a informação sobre os principais centros de 
investigação sob a tutela de outros ministérios (equipamentos, recursos humanos, etc.); 

 

- Até o dia 1 de junho de 2020: Entrega duma versão preliminar do relatório; esta versão já deve 
contar com tabelas, gráficos e mapas e apresenta os diferentes modelos de gestão dos 
mestrados; 

 

- Até o dia 22 de junho: Entrega do relatório final.  
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2) Competências requeridas 
 

- Ter um diploma de mestrado ou doutoramento em ciências sociais, economia, direito, 
estatísticas, estudos de desenvolvimento, educação; 

- Excelente conhecimento do mundo académico angolano; 
- Experiência previa em concepção e realização de diagnósticos; 
- Excelentes capacidades de redação; 
- Excelentes capacidades de analise e síntese; 
- Bom domínio de organização de dados estatísticos; 
- Excelente domínio de Word e Xcel. Conhecimento de SPSS seria uma vantagem  
- Capacidade de trabalho em autonomia e em equipa, grandes qualidades relacionais 

 
3) Coordenação e seguimento do trabalho 

 
A Sra. Jeanne VIVET, perita técnica para o PAES, responsável pela estratégia de especialização da pós-
graduação, será a principal pessoa de contacto. Serão esperados intercâmbios regulares com ela sobre 
os avanços e quaisquer dificuldades encontradas 
 
Uma reunião preliminar será realizada dentro de 7 dias após a notificação do contrato com a DNFPG e 
o GEPE.  
 

V. Lugar, duração e modalidade de execução  
 
Lugar: MESCTI-Luanda e possíveis deslocações nas províncias em função das necessidades de recolha 
de dados 
Data de início da prestação: 23 de Março 2020 
Data de entrega dos produtos: 22 de Junho 2020 
 
 

VI. Informações praticas 
 
Cobertura dos vários custos relacionados com a missão do perito: Um contrato de prestação de 
serviços é proposto na base dos TDR por quais o perito será mobilizado. As deslocações (de carro ou 
de avião pelas províncias), o alojamento, refeições e comunicações devem ser incluídas na proposta 
financeira do consultor. Um adiantamento máximo de 10% ao início da missão pode ser pedido. 
 
Por favor indicar a referência PAES_ESTUDO 1 no assunto do correio eletrónico de candidatura.  

As propostas devem ser submetidas por e-mail a paes.angola@gmail.com antes de 13 de Março até 
as 15.00 e devem incluir:  
 

- Um CV   
- Uma nota técnica que descreve a boa compreensão dos TdR e uma proposta de metodologia 

de trabalho (recolha e análise de dados) 
- Uma proposta financeira para o serviço 
- Um comprovativo do registo nacional das empresas ou a capacidade de emitir facturas. 

 
Os candidatos que não respeitaram as seguintes condições serão excluídos do processo. 

mailto:paes.angola@gmail.com

