Informe sobre les relacions existents entre les
universitats catalanes i

Introducció
L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) han
signat un conveni de col·laboració per al projecte “Coneixement per a la transformació social”. L’objectiu principal d’aquest projecte és contribuir a
fomentar institucions d’educació superior que, a través del seu coneixement, contribueixin a la transformació social i al desenvolupament sostenible tant a
nivell local com a nivell global. El projecte es basa en dos àmbits principals: l’àmbit local de Catalunya i, a nivell internacional, els països prioritaris per la
cooperació catalana. L’objectiu principal de les activitats a nivell internacional és reforçar els vincles amb universitats de dos dels països prioritaris de la
cooperació catalana: Moçambic i Marroc.
Per tal de reforçar els vincles de cooperació amb aquests dos països, s’està elaborant una estratègia país. Aquesta es basa en un procés participatiu dels
actors interessats. Es desenvoluparà en tres fases: (i) estudi d’escriptori (desktop research), (ii) consultacions dels actors interessats (stakeholder
consultations) i (iii) elaboració i aprovació de l’estratègia país. Aquest document és el resultat de la primera fase d’estudi de Moçambic com a país prioritari,
i resumeix les relacions existents entre les universitats publiques catalanes i Moçambic. Està basat en la informació rebuda de les universitats membres de
l’ACUP i de l’ACCD.

1. Recull de dades de les relacions de col·laboració entre les
universitats catalanes i les institucions de Moçambic
Universitat Catalana

Universitat de
Barcelona (UB)

Universitat
Autònoma de
Barcelona- UAB

Institució
col·laboradora de
Moçambic
Centre de
Recerca en Salut de
Manhiça (CISM)
Escola Superior de
Jornalismo de Maputo

Tipus de cooperació

Àrees temàtiques

Recerca

Salut - Agenda de recerca (malària, VIH/SIDA,
tuberculosi, infeccions respiratòries, enteropatògens i
salut materna infantil)

Acord Marc
Recerca i Docència

Periodisme i mitjans de comunicació
 Impulsar les recerques sobre el pluralisme dels
mitjans de comunicació a Moçambic
 Contribuir a la formació doctoral del
professorat
Col·laboració de la Càtedra UNESCO de Comunicació
InCom UAB – Marc UNESCO: “Nurturing Excellence in
African Journalism Education and Media Development
Indicators (MDIs) developed by: International
Programme for the Development of Communication
(IPDC)

Instituto Superior de
Ciências e Tecnologia
de Moçambique
Universidade Eduardo
Mondlane
Universidade Zambeze

Acord Marc

Acord Marc
Acord Marc

Universitat
Politècnica de
Catalunya – UPC

Universidade de Lúrio
(Nampula)

Acords Marc de cooperació

Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans
Desenvolupament i implementació de metodologies de
Cadastre Inclusiu i de sistemes de suport a la informació
a les ciutats de Manhiça, Inhambane y Maxixé
Recolzament a entitats descentralitzades en la millora
de models arquitectònics i d'eines per a la planificació a
les províncies de Cabo Delgado i Inhambane

Formació i recerca

Enginyeria portuària i costanera
Formar els enginyers locals en l’àrea de l’enginyeria
portuària i costanera, i iniciar un període de
col·laboració amb la UEM en el marc de l’ensenyament i
la investigació en l’enginyeria marítima

Universidade Eduardo
Mondlane (Maputo)

Acord Marc

Enginyeria civil

Acords Marc de cooperació

Posar en marxa la titulació de Enginyeria Civil amb
l’objectiu de incrementar el nombre de tècnics del
sector. També participa la Universitat de Valencia,
Universitat de Illes Balears, Universitat de La Coruña i
Xarxa Vives.
Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans
Desenvolupament i implementació de metodologies de
Cadastre Inclusiu i de sistemes de suport a la informació

a les ciutats de Manhiça, Inhambane y Maxixé

Recolzament a entitats descentralitzades en la millora
de models arquitectònics i d'eines per a la planificació a
les províncies de Cabo Delgado i Inhambane

Formació i recerca

Enginyeria portuària i costanera

Universidade
Pedagógica de
Moçambic

Acord Marc

Formar els enginyers locals en l’àrea de l’enginyeria
portuària i costanera, i iniciar un període de
col·laboració amb la UEM en el marc de l’ensenyament i
la investigació en l’enginyeria marítima
Pedagogia i Enginyeria Civil

Direção Provincial de
Salude de Inhambane

Acords Marc de cooperació

Té com a objectiu definir el pla d’actuació que permeti
crear i millorar les capacitats institucionals i
pedagògiques de la Escola Tècnica Superior de la
Universitat per impartir amb qualitat la llicenciatura de
Enginyeria Civil.
Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans
Desenvolupament i implementació de metodologies de
Cadastre Inclusiu i de sistemes de suport a la informació
a les ciutats de Manhiça, Inhambane y Maxixé

Recolzament a entitats descentralitzades en la millora
de models arquitectònics i d'eines per a la planificació a

les províncies de Cabo Delgado i Inhambane
Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans

Direção distrital de
planejamento e
infraestrutura de
Mecufi

Acords Marc de cooperació

Arquitectes Sense
Fronteres

Acords Marc de cooperació

Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans

Acords Marc de cooperació

Recolzament a entitats descentralitzades en la millora
de models arquitectònics i d'eines per a la planificació a
les províncies de Cabo Delgado i Inhambane
Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans

ANAMM (Associação
Nacional dos
Municípios de
Moçambique)

CGLU (Xarxa Mundial
de Ciutats i Governs
Locals i Regionals)

Fundació Global Nature

Recolzament a entitats descentralitzades en la millora
de models arquitectònics i d'eines per a la planificació a
les províncies de Cabo Delgado i Inhambane

Recolzament a entitats descentralitzades en la millora
de models arquitectònics i d'eines per a la planificació a
les províncies de Cabo Delgado i Inhambane

Acords Marc de cooperació

Desenvolupament i implementació de metodologies de
Cadastre Inclusiu i de sistemes de suport a la informació
a les ciutats de Manhiça, Inhambane y Maxixé
Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans
Recolzament a entitats descentralitzades en la millora
de models arquitectònics i d'eines per a la planificació a
les províncies de Cabo Delgado i Inhambane

Acords Marc de cooperació

Desenvolupament i implementació de metodologies de
Cadastre Inclusiu i de sistemes de suport a la informació
a les ciutats de Manhiça, Inhambane y Maxixé
Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans

Recolzament a entitats descentralitzades en la millora
de models arquitectònics i d'eines per a la planificació a
les províncies de Cabo Delgado i Inhambane
Laboratori d’Enginyeria Marítima

Universidade Eduardo
Mondlane

Mobilitat – intercanvi de PDI

Faculdade de
Oftalmologia

Formació

Salud i Medicina
Cooperació amb la ONG OCULARIS per a la formació en
òptica i oftalmologia a Moçambic. Acord amb el
Ministeri de Sanitat i l’Hospital Central de Maputo.

Acord Marc

Medi ambient
Aprofitament de residus agrícoles i forestals mitjança
biodigestió i gasificació per a la generació d’electricitat
en zones rurals.

Acord Marc –
desenvolupament del projecte

Aigua, sanejament i higiene

Municipalidade de
Manhiça

Administração Regional
da Aguas ARANORTE (Parcería de
Apoio Técnico à
Consolidação da
Administração Regional

Acord Marc - suport tècnic

Millora de l’avaluació i planificació d’aquests serveis en
el context rural i periurbà mitjança el desenvolupament
d’eines de gestió amb un enfoc basat en el dret.
Projecte que compta amb UN Habitat i la Fundació FC
Barcelona.
Aigua
El projecte PATCO-ARA NORTE té com a objectiu
garantir el desenvolupament de la gestió dels recursos
hídrics i de les infraestructures hidràuliques de
Moçambic contribuint així, a la reducció de la pobresa

de Áugas do Norte)

de la població.
Té la participació de Aguas de Galicia, Amphos21,
Universidad da Coruña (Grupo de Ingeniería del Agua y
del Medio Ambiente)

União Nacional de
Camponeses (UNAC)

Acords Marc

ONG ESBAMA

Acord Marc

Juventude
Desenvolvimento e
Advocacia Ambiental
(KUWUKA JDA)

Acords Marc

Aigua, Sanejament, gestió de residus.
Agricultura, industria agroalimentària.
Recerques i programes de desenvolupament
(enfortiment institucional, mapeig de les fonts d’aigua,
estudis de viabilitat tècnica i econòmica d’una represa).
Agricultura, industria agroalimentària
Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans
Desenvolupament d’eines per millorar condicions de
vida en el barri de Maxaquene A
Tecnologies de la informació i comunicació
Pla tècnic d’implementació d’una ràdio.

Universitat Pompeu
Fabra (UPF)

No consta

Universitat de
Girona - UdG

Instituto Superior de
Ciencias da Saúde
(ISCISA)

Formació

Salut
Projecte FISIAFRICA - Formació en rehabilitació
funcional a Àfrica (Salut)
Enfortiment dels sistemes de salut de Moçambic,
Gàmbia i Ghana entre els anys 2014 i 2106. Amb el

Ministério de Saúde

Formació

suport de l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID),
Fisiàfrica compta amb la participació de les Universitats
de Girona, Illes Balears, Lleida, Miguel Hernández d'Elx, i
Vic-Central de Catalunya
http://www.vives.org/fisiafrica/
Salut
Projecte FISIAFRICA - Formació en rehabilitació
funcional a Àfrica (Salut)
Enfortiment dels sistemes de salut de Moçambic,
Gàmbia i Ghana entre els anys 2014 i 2106. Amb el
suport de l'Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID),
Fisiàfrica compta amb la participació de les Universitats
de Girona, Illes Balears, Lleida, Miguel Hernández d'Elx, i
Vic-Central de Catalunya
http://www.vives.org/fisiafrica/

Universitat de
Lleida - UdL

Universidade Zambeze

Acords Marc

Universitat Rovira i
Virgili - URV

Universidade Zambeze

Recerca

Fomentar la recerca

Mobilitat

Mobilitat de PDI, PAS i Estudiants

Universitat Oberta
de Catalunya - UOC

No consta

Agencia Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament ACCD

Universidade Católica
de Moçambic Faculdade de Ciências
de Saúde (medicina)

Universidade Eduardo
Mondlane (Facultat
d'Arquitectura) –
Maputo

Formació

Suport a la formació: Medicina
interna; Traumatologia;
Psicologia i Salut familiars

Mobilitat

Especialistes de Catalunya es
desplaçaven a Beira (6 setmanes)
i donaven classes a les àrees
específiques.
Hi ha relació mb el representant
de l'ACCD a Moçambic i el rector
de la Facultat d'Arquitectura de la
Universitata Eduardo Mondlane.

Acord Marc

2. Resum de les relacions entre les universitats de l’ACUP i
Moçambic
2.1 Institucions d’Educació Superior de Moçambic
Institucions de Educació Superior de Moçambic
Universidade Eduardo Mondlane - Maputo
http://www.uem.mz/

Universitats catalanes
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament –
ACCD

Facultat d’oftalmologia

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Universidad de Lurio - Nampula
http://www.unilurio.ac.mz/unilurio/

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Universidade Zambeze - Beira
http://www.unizambeze.ac.mz/

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat de Lleida – UdL
Universitat Rovira i Virgili - URV

Universitat Católica de Moçambic – Beira
Faculdade de Ciências de Saúde
http://www.ucm.ac.mz/cms/

Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament ACCD

Universidade Pedagógica de Moçambique - Maputo
https://www.up.ac.mz/
Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM) – Maputo
http://www.isctem.ac.mz/por
Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA) - Maputo
http://www.iscisa.ac.mz/db2/

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Escola Superior de Jornalismo (ESJ) - Maputo
http://www.esj.ac.mz/

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat de Girona - UdG

2.2 Organismes governamentals de Moçambic
Organismes governamentals
Direção Provincial de Salude de Inhambane
http://www.inhambane.gov.mz/

Universitats catalanes
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Direção distrital de planejamento e infraestrutura de Mecufi
Associação Nacional dos Municípios de Moçambique
http://www.university-directory.eu/Mozambique/Associacao-Nacional-dosMunicipios-de-Mocambique-ANAMM.html
Municipio de Manhiça
Administração Regional de Aguas do Norte
http://www.ara-norte.co.mz/
Ministério de Saude
http://www.misau.gov.mz/

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat de Girona - UdG

2.3 Altres
Altres projecte i institucions
Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM)
http://www.isglobal.org/ca/mozambique
Arquitectes sense fronteres
http://asfes.org/
Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals
http://www.uclg.org/es
Fundació Global Nature
http://www.fundacionglobalnature.org/
União Nacional de Camponeses (UNAC)
http://www.unac.org.mz/
ONG ESBAMA

Universitats catalanes
Universitat de Barcelona –UB

Juventude Desenvolvimento e Advocacia Ambiental (KUWUKA JDA)
http://kuwukajda-moz.org/

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

3. Mapa de relacions de les universitats publiques
catalanes i Moçambic

