Programa de Mobilidade
Intra África Pax Lusófona
A oportunidade de fazer o Mestrado, Doutoramento e Ensinar no
estrangeiro num programa integralmente financiado pela União
Europeia com o apoio da União Africana.

Regiões de África

Países elegíveis

Central

Burundi, Camarões, Chade, Congo, Congo (RDC), Guiné Equatorial, Gabão,
República Centro-Africana e São Tomé e Príncipe.

Oriental

Comores, Eritreia, Etiópia, Jibuti, Madagáscar, Maurícia, Quénia, Ruanda, Seicheles,
Somália, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda.

Norte

Argélia, Egito, Líbia, Marrocos e Tunísia.

Sul

África do Sul, Angola, Botsuana, Lesoto, Maláui, Moçambique, Namíbia,
Suazilândia, Zâmbia e Zimbabué.

Ocidental

Benim, Burquina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.

Prazo de candidaturas:
de 30 Junho a 15 Setembro de 2018

www.intraafricapaxlusofona.org
Email: contactos@intraafricapaxlusofona.org

Apresentação do Programa
O projecto Intra Africa Pax Lusófona é coordenado pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto
(FDUAN, Angola) e conta com a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (FDUNL) como parceiro
técnico e o Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais de Cabo Verde (ISCJS), a Faculdade de Direito da
Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e a Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP) como parceiros de
implementação de um programa de mobilidade de ensino pós-graduado do Direito entre as universidades
africanas.
O programa é financiado integralmente pela União Europeia, tem o apoio da União Africana e procura
promover a mobilidade de alunos que pretendam realizar os seus estudos pós-graduados numa das
universidades africanas parceiras e visa criar a uma rede de ensino que promova a criação de sinergias,
criando oportunidades dentro do continente Africano.
O PaxLusófona procura, também, permitir, através do respeito pela identidade histórica e cultural dos países
envolvidos, o intercâmbio de experiências e conhecimentos, a criação de novas abordagens e metodologias de
investigação nos países envolvidos, da formação de profissionais com uma oferta académica de elevada
qualidade, através da educação participativa, o desenvolvimento da consciência crítica, o incentivo à
participação social e a sustentabilidade ambiental como factor de desenvolvimento e estabilidade.

Oferta Académica
Mestrados e Doutoramentos em Direito (consultar oferta académica em: www.intraafricapaxlusofona.org).

Benefícios e Bolsas
O programa de bolsas Intra-África Pax Lusófona oferece excelentes condições financeiras para que
os alunos possam realizar os seus estudos pós-graduados (mestrados e doutoramentos) nas universidades parceiras, bem como para os professores e investigadores que queiram realizar um período de
mobilidade para aprofundar os seus conhecimentos e desenvolver as unidades de investigação
daquelas universidades.

Universidades parceiras
que oferecem programas
de mobilidade

Condições de acesso

Universidade Agostinho Neto, Angola
(coordenador)
Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique
(parceiro)
Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais,
Cabo Verde (parceiro)
Universidade de São Tomé e Principe (parceiro)

O estudante tem de ser nacional e residente em
qualquer um dos países elegíveis abrangidos pelo
Programa e estar inscrito/admitido numa ou ter
obtido um diploma na Faculdade de Direito da
Universidade Agostinho Neto (Angola), na
Universidade Tomé e Príncipe, no Instituto Superior
de Ciências Jurídicas e Sociais (Cabo Verde) ou
Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique)
ou numa uma instituição de ensino superior não
incluída na parceria como parceiro, mas
estabelecida num país elegível.
Domínio da língua portuguesa

Parceiro técnico europeu
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Detentor do grau de Licenciatura

Tabela de benefícios oferecidos aos estudantes e professores
Tipo de mobilidade

Bolsa mensal

Propinas

Investigação

Mestrado

600 €

3.500 €

600 €

Doutoramento

900 €

4.000 €

2.000 €

Funcionários
Propinas, passagens de avião e seguros incluídos.

1.200 €

