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Contexto  

Acordo de colaboração entre a Agência Catalã de Cooperação ao 

Desenvolvimento e a ACUP  

Objetivo central: Reforçar os vínculos das universidades catalãs 

com os países prioritários da cooperação catalã  

Estratégia conjunta de cooperação universitária entre as 

universidades da ACUP e as Instituições de Educação Superior 

de Moçambique  



Objetivos da estratégia   

Reforçar as relações entre as universidades da ACUP e as 

instituições de Educação Superior de Moçambique  

Estabelecer um marco de colaboração para aumentar a coordinação e 

a coerência das atividades de cooperação universitária  

Ligar as atividades de cooperação internacional com as áreas 

temáticas prioritárias para o desenvolvimento dos dois países 

 Descobrir os interesses de cooperação mútua  



Fases de elaboração da estratégia   

Resultado: Mapa de relações entre as universidades da ACUP e as 
Instituições de Educação Superior de Moçambique 

- Seminário de debate e reflexão com a comunidade acadêmica 
catalã, 2 de março de 2016, Barcelona.  

- Seminário de debate e reflexão com a comunidade acadêmica 
moçambiquenha, 13 de maio de 2016, Maputo.  

Pesquisa 

inicial  

 

Consulta 

 

Aprovação 

 

Elaboração e apresentação da estratégia país  

 



O sistema universitário da Catalunha  



O sistema universitário da Catalunha  

12 universidades… 

das quais 8 são públicas  

26.300 docentes  

Mais de 298.381 alunos 

matriculados  

Oferecem aproximadamente 

1.300 diplomas 

universitários, incluindo 

graus, mestrado e doutorado(1)  

816 grupos de pesquisa  
(Informação de 2012 -2013) 

1. Fonte: AQU, 2015 

Mapa das universidades públicas da Catalunha  



Fundada em 1968 

Estudantes: 34.244 

Docentes e 

Pesquisadores: 2.431 

Grupos de pesquisa: 

220 

Fundada em 1450 

Estudantes: 56.567 

Docentes e 

Pesquisadores: 5.312 

Grupos de pesquisa: 

243 

As universidades públicas da Catalunha  

Fundada em 1971 

Estudantes: 33.894 

Docentes e 

Pesquisadores: 2.431 

Grupos de pesquisa: 

197 

Fundada em 1990 

Estudantes: 17.204 

Docentes e 

Pesquisadores: 558 

Grupos de pesquisa: 63 

Fundada em 1991 

Estudantes: 15.056 

Docentes e 

Pesquisadores: 1.155 

Grupos de pesquisa: 42 

Fundada em 1300/1991 

Estudantes: 10.074 

Docentes e 

Pesquisadores: 997 

Grupos de pesquisa: 49 

Fundada em 1572/1991 

Estudantes: 14.037 

Docentes e 

Pesquisadores: 921 

Grupos de pesquisa: 59 

Fundada em 1994 

Estudantes: 43.362 

Prof. e Pesquisadores: 

372 / Tutores 3.406   

Grupos de pesquisa: 14 



A Associação Catalã de Universidades Públicas  

• Foi fundada em 1992 

 

• Agrupa em uma única voz as 8 

universidades públicas da Catalunha: UB, 

UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV e a  UOC 

 

• Os reitores e as reitoras das universidades 

são os representantes das suas instituições 

na Assembleia Geral da ACUP 

 

 

“Juntamos os esforços das universidades 

públicas catalãs para promover conjuntamente 

iniciativas, programas e projetos para a melhoria 

do sistema universitário” 



Âmbitos de atuação da ACUP  

Estratégia e 
relações 

institucionais  

Relações 
internacionais 

Gestão 
universitária  

Ligação 
sociedade-

universidade  

Observatório e 
estudos 



Cooperação universitária para o desenvolvimento   

“Para um país 

comprometido com a 

igualdade de gênero e 

os direitos humanos”  

 

Plano da Cooperação 

universitária para o 

desenvolvimento da ACUP  

(2011-2015)  

  

 
Objetivo: contribuir ao 

aumento das atividades de 

cooperação universitária e 

melhorar o impacto real 

sobre a envergadura 

institucional das 

universidades, do 

desenvolvimento dos países 

prioritários e sobre a 

consciência da sociedade.   

  

 

Plano diretor de 

Cooperação ao 

Desenvolvimento (ACCD) 

(2015 – 2018) 

  

Missão: promover o 

desenvolvimento humano  

sustentável (...) fomento da 

paz e pleno usufruto dos 

direitos humanos das  

mulheres e dos homens, 

considerando as pessoas 

como titulares de direitos e 

as administrações como 

titulares de obrigações.  



Objetivos do seminário  
 

• Identificar os interesses da comunidade acadêmica de Moçambique 

para colaborar com a Catalunha 

 

• Refletir criticamente sobre as seguintes perguntas:  

• O que queremos fazer no futuro? – Identificação dos âmbitos 

temáticos e áreas de trabalho.  

 

• Em que contexto nós vamos cooperar? – Identificação das sinergias 

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

 

• Como queremos colaborar? – Identificação das diferentes 

modalidades de cooperação.  



Relações de cooperação universitária entre 

Moçambique e a ACUP 
 



Muito obrigada! 



Resultados do seminário na Catalunha 
 

Atores  

• Enfoque nas IES 
• Estudantes 

• Ministérios 

• Instituições 
vinculadas às 
políticas 
universitárias 

• Pessoas com 
formação na 
Catalunha como 
‘embaixadores’ entre 
os dois países.  

Âmbitos 
temáticos 

• Igualdade de Gênero  

• Saúde  

• Marco global dos 
ODS 

• Turismo  

• Processos 
participativos 

• Infância e juventude 

• Mobilizações sociais   

Modalidades  

• Pesquisa 

• Doutorados  

• E-Learning 

• Planos de estudos 

• Formação de 
professores 

• Reconhecimento do 
expediente 
profissional 

• Intercâmbios 


