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Programa final  

Estratégia catalana de cooperação universitária com Moçambique 

Seminário de reflexão e linhas de trabalho  

13 de Maio  

08:00 – 13:30 horas 

Sede central da Universidade Pedagógica 

Rua João Carlos Raposo Beirão Nº 135, Maputo, Moçambique  

Contexto 

Através da assinatura de um acordo de colaboração entre a Agência Catalana de Cooperação 

ao Desenvolvimento (ACCD) e a Associação Catalana de Universidades Públicas (ACUP), a ACCD 

expressou a sua vontade de dar um novo impulso no âmbito da cooperação universitária para 

o desenvolvimento (CUD). Para poder estruturar esta cooperação, as partes concordaram em 

definir estratégias de CUD com os dois países prioritários da estratégia da ACCD.  Com o 

objetivo de garantir a coerência e a coordenação das atividades de cooperação universitária do 

sistema universitário catalão e para aproveitar as sinergias e aumentar o impacto dessas 

atividades, as universidades publicas catalanas, agrupadas na ACUP, estão elaborando uma 

proposta em comum de cooperação universitária com os países prioritários da cooperação 

catalana. Um dos países prioritários da ACCD, onde concordam em elaborar uma proposta 

conjunta, é um país em que as universidades públicas catalanas têm uma longa e diversa 

experiência de colaboração: é Moçambique. 

A proposta conjunta se baseará nas experiências prévias das universidades públicas e as 

instituições de educação superior de Moçambique e da Catalunha. Além disso, contará com 

recomendações para os próximos anos de como fortalecer a cooperação acadêmica e 

científica entre ambos. O documento será o resultado de um processo de identificação dos 

interesses da comunidade acadêmica e científica tanto de Moçambique como da Catalunha, 

em quais abarcam elementos temáticos, regionais e institucionais. Além disso, o documento 

identificará os principais âmbitos e os temas transversais para colaborações futuras e irá 

propor atividades concretas para serem conduzidas durante os próximos anos entre 

Moçambique e Catalunha.   

A elaboração desta estratégia baseia-se no processo participativo de todos os atores 

interessados. Após as fases de identificação das experiências de cooperação entre as 

Universidades Catalanas e as Instituições de Educação Superior de Moçambique e a 

organização do seminário de debate com a comunidade acadêmica e científica na Catalunha, 

estamos desenvolvendo uma jornada de debate e reflexão com os representantes da 
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comunidade acadêmica e científica de Moçambique, que se celebrará em Maputo e que tem 

três objetivos centrais:  

 Contextualizar as relações de cooperação acadêmica e científica entre Moçambique e 

Catalunha, baseando-se no contexto atual de desenvolvimento e da educação superior 

de ambos. 

 Localizar os principais interesses da comunidade acadêmica e científica de 

Moçambique para colaborar com a Catalunha.   

 Definir as modalidades de cooperação com base nos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, aprovado pelas Nações Unidas em 2015, e no Plano Diretor 2015-2018 da 

ACCD, que enfoca a igualdade de gênero baseado nos direitos humanos e no valor 

agregado do trabalho em rede.  

Programa 

07:30 Chegada dos participantes  

08:00 Discurso de boas-vindas 

Prof. Doutor Boaventura J. Aleixo, Vice-Reitor da Universidade Pedagógica.  

08:30 Introdução, programa e objetivos do seminário i exposição de experiências da 

cooperação universitária entre Catalunha e Moçambique 

Dra. Nadja Gmelch, Responsável de Projetos da ACUP.  

Apresentação de todos os participantes  

09:15 Contexto: Situação atual de desenvolvimento, da educação superior e da pesquisa 

em Moçambique  

Prof. Doutor Boaventura J. Aleixo, Vice-Reitor da Universidade Pedagógica.  

10:00 Coffee Break  

10:30 Reflexões sobre a cooperação universitária entre Catalunha e Moçambique 

Prof. Doutor Bettencourt Capece, Diretor Científico da Universidade Eduardo 

Mondlane. 

11:30 Olhando para o futuro: a cooperação universitária  entre Moçambique e Catalunha 

Dinamizadores: Engº Gorka Solana, Universidade Pedagógica e Dra. Nadja 

 Gmelch, ACUP. 

 O que queremos fazer no futuro? – Identificação dos âmbitos temáticos e 

áreas de trabalho.  
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 Em que contexto nós vamos cooperar? – Identificação das sinergias com os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.  

 Como queremos colaborar? – Identificação das diferentes modalidades de 

cooperação.  

13:15  Apresentação e discussão dos resultados concordados  

13:30 Encerramento   

14:00 Almoço de encerramento  


