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COMISSÃO EUROPEIA

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS — EACEA/05/2017

Programa de mobilidade académica Intra-África

(2017/C 29/15)

1. Objetivos e descrição

O objetivo global do programa consiste em promover o desenvolvimento sustentável e contribuir, em última instância, 
para a redução da pobreza mediante o aumento da disponibilidade de mão-de-obra profissional formada e altamente 
qualificada em África.

O objetivo específico do programa consiste em melhorar as qualificações e competências dos estudantes e do pessoal 
académico graças a um reforço da mobilidade intra-africana. O reforço da cooperação entre as instituições de ensino 
superior em África ampliará o acesso a uma educação de qualidade, o que constitui um incentivo e permitirá aos estu
dantes africanos iniciar estudos de pós-graduação no continente africano. Além disso, a mobilidade do pessoal (docente 
e administrativo) reforçará a capacidade de cooperação internacional entre as instituições de ensino superior em África.

Mais concretamente, o presente programa visa:

a) Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino superior através da promoção da internacionalização e harmoni
zação dos programas e curricula nas instituições participantes;

b) Permitir que os estudantes, pessoal docente e pessoal administrativo beneficiem linguística, cultural e profissional
mente da experiência obtida no contexto da mobilidade para outro país africano.

2. Candidatos elegíveis e composição da parceria

A parceria deve ser composta por um mínimo de quatro e um máximo de seis instituições africanas de ensino superior 
na qualidade de parceiras (incluindo o candidato) e um parceiro técnico por parte da UE.

Os candidatos e parceiros elegíveis são as instituições de ensino superior registadas em África que ministrem cursos de 
pós-graduação (nível de mestrado e/ou doutoramento) de ensino superior reconhecidos pelas autoridades competentes 
dos respetivos países. Apenas são elegíveis as instituições de ensino superior acreditadas pelas autoridades nacionais 
relevantes em África. As filiais das instituições de ensino superior localizadas fora de África não serão elegíveis.

O parceiro técnico tem de ser uma instituição de ensino superior de um dos Estados-Membros da UE titular de uma 
Carta Erasmus para o Ensino Superior.

3. Atividades elegíveis e duração

O projeto terá como finalidade a organização e implementação da mobilidade de estudantes e pessoal no âmbito de 
programas de mestrado e doutoramento de alta qualidade e a prestação de ensino/formação e outros serviços a estudan
tes de outras nacionalidades, bem como atividades de ensino/formação e investigação e outros serviços ao pessoal dos 
países abrangidos pelo projeto. A mobilidade só deve decorrer num dos países elegíveis abrangidos pelo presente Con
vite à apresentação de propostas.

O projeto deve ter uma duração de 60 meses.

4. Critérios de atribuição

As candidaturas serão avaliadas por peritos externos, de acordo com os três critérios de atribuição abaixo enumerados:
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Critérios Pontos

1. Relevância 20

2. Qualidade 70

2.1. Qualidade académica 15

2.2. Composição da parceria e mecanismos de cooperação 15

2.3. Organização e implementação da mobilidade 20

2.4. Serviços de apoio e acompanhamento de estudantes/pessoal 10

2.5. Equilíbrio de género 10

3. Sustentabilidade 10

Total 100

Para serem consideradas para financiamento, as propostas deverão obter uma pontuação total de 50 pontos num total 
possível de 100.

5. Orçamento e montante da subvenção

O montante global indicativo disponibilizado ao abrigo do presente Convite à apresentação de propostas estima-se em 
9,9 milhões de EUR e deve permitir cerca de 350 fluxos de mobilidade.

Cada subvenção ascenderá a entre 1 milhão de EUR (montante mínimo da subvenção) e 1,4 milhões de EUR (montante 
máximo da subvenção).

A subvenção da UE tem por base montantes fixos para a organização da mobilidade e custos unitários para a imple
mentação da mobilidade.

6. Apresentação de propostas e prazos

O prazo para a apresentação das propostas do Programa de mobilidade académica Intra-África é o dia 2 de maio de 
2017 às 12:00 h (meio-dia), hora da Europa Central.

As candidaturas a subvenções devem ser enviadas através de formulário eletrónico (eForm) — e os seus anexos devem 
ser especificamente concebidos para esse fim —, disponível no sítio web da Agência de Execução relativa à Educação, ao 
Audiovisual e à Cultura (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en).

Apenas as candidaturas apresentadas por via eletrónica (eForm incluindo anexos) serão consideradas formalmente 
válidas.

Adicionalmente, os candidatos devem enviar por correio eletrónico uma cópia da sua candidatura (eForm incluindo 
anexos), indicando claramente o número de registo do projeto recebido no seguimento do envio do eForm, para 
o seguinte endereço e-mail: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu.

Apenas serão aceites as candidaturas enviadas até ao final do prazo indicado e que cumpram os requisitos definidos no 
Convite à apresentação de propostas. Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico exclusivamente.

7. Informação completa

As diretrizes do Convite à apresentação de propostas, bem como todos os documentos e informações pertinentes para 
o envio das propostas ao abrigo do presente Convite, estão disponíveis no sítio web da Agência: https://eacea.ec.europa.eu/
intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en
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