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APRERESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA CIMEIRA DE DAKAR SOBRE O 
ENSINO SUPERIOR  

(Ponto proposto pela República do Senegal) 

 
1. A Cimeira Africana sobre a Revitalização do Ensino Superior, Rumo ao Futuro 
de África, foi realizada em Dakar, de 10 a 12 de Março de 2015. Esta reunião, a 
primeira do género, acolhida pelo Senegal, foi organizada por várias grandes 
Organizações Pan-africanas, nomeadamente: Trust Africa, a Comissão da União 
Africana (CUA), o Conselho para o Desenvolvimento da Investigação em Ciências 
Sociais em África (CODESRIA), o Instituto Africano de Desenvolvimento Económico 
e Planificação (IDEP), a Associação das Universidades Africanas (AUA), o Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD) e a Fundação Nacional para a Investigação 
(NRF, sigla em inglês), da África do Sul, que se juntou ao Consórcio da Cimeira, 
cujos parceiros internacionais foram a Carnegie Corporation, de Nova Iorque 
(CCNY), a Fundação MasterCard e o Banco Mundial. 
 
2. O objectivo principal da Cimeira foi a criação de uma plataforma continental, 
juntando várias partes interessadas, com vista a identificar estratégias de 
transformação do Sector do Ensino Superior em África. Entre outros objectivos 
subjacentes, podemos notar os seguintes: 

 
(i) Estabelecimento de uma vasta rede para a transformação e o 

investimento no Ensino Superior em África; 
(ii) Criação de uma visão comum para o futuro do Ensino Superior em 

África; 
(iii) Exploração e utilização das melhores práticas, incluindo as iniciativas 

implementadas no Sector do Ensino Superior em África; 
(iv) Desenvolvimento de complementaridades no quadro dos esforços e 

das intervenções realizadas no Sector do Ensino Superior em África; 
(v) Promoção, partilha e apoio da inovação no Ensino Superior em África; 
(vi) Criação de um Movimento para o Ensino Superior em África, no quadro 

dos esforços continentais de integração; e 
(vii) Garantia da coordenação das diferentes iniciativas tomadas, ao mesmo 

tempo, pelos actores africanos e pelas organizações internacionais de 
desenvolvimento, tendo em vista o reposicionamento do Sector. 

 
3. Criados para atingir o triplo objectivo de descolonização, desenvolvimento e 
democracia, a Universidade Africana e o Sector do Ensino Superior em África, em 
geral, registaram um impulso rápido desde a proclamação das independências, 
impulso facilitado pelo crescimento demográfico, pela expansão crescente das 
economias africanas, pela necessidade de mão-de-obra qualificada assim como pela 
emergência do Sector do Ensino Superior Privado.  
 
4. Não obstante este crescimento, o Sector está confrontado a grandes desafios, 
que se manifestam pela má qualidade e pela falta de infra-estruturas, pelo carácter 
arcaico dos métodos pedagógicos, pelos baixos níveis de financiamento, de 
produtividade dos investigadores e de competitividade no plano internacional. 
 
5. O Sector do Ensino Superior em África é caracterizado, no essencial, por uma 
diversificação e uma diferenciação progressivas, embora em vários países as suas 
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diferentes componentes não constituam um sistema integrado.  
 
6. Este Sector é constituído, actualmente, por instituições públicas e privadas, 
instituições sem fins lucrativos e lucrativos, incluindo instituições de ensino geral e 
especializado. Durante os anos 90´, o número de estabelecimentos privados 
ultrapassou o número das instituições públicas, embora estas últimas acolham a 
maior parte dos efectivos. 
 
7. A quase totalidade dos 2.000 estabelecimentos de ensino superior do 
Continente, apresentam divergências sob o ponto de vista das suas missões, visões, 
valores, modalidades de acesso, sistemas de inscrição e normas de equidade, 
sistemas de gestão, normas de governação e de pagamento, incluindo as 
modalidades de financiamento e de orçamentação.  
 
8. Apresentam igualmente divergências no que diz respeito à qualidade das 
pedagogias de ensino e de aprendizagem, à qualidade de infra-estruturas, dos 
níveis de formação do pessoal académico e da produtividade da investigação, das 
modalidades de colaboração e das parcerias nacionais, regionais e internacionais.  
 
9. A terminar, os referidos estabelecimentos de ensino superior apresentam 
divergências sob o ponto de vista das suas relações com o Estado, das práticas 
ligadas à autonomia institucional e à liberdade universitária, as relações com a 
sociedade e a indústria, incluindo a capacidade de produção de graduados de que a 
economia do Continente precisa. 
 
10. De igual modo, os participantes na Cimeira acordaram, por unanimidade, no 
final dos seus trabalhos, no seguinte: 

 

 Desenvolvimento de um Sector de Ensino Superior de grande 
qualidade, extenso, dinâmico, diversificado, diferenciado, inovador, 
autónomo e socialmente responsável que, por seu turno, será a força 
motriz para a realização da visão anunciada pela União Africana na 
Agenda 2063, no sentido de apoiar «um quadro estratégico comum 
rumo a um crescimento inclusivo, a um desenvolvimento sustentável e 
a uma estratégia global, com vista a optimizar a utilização dos recursos 
de África em benefício de todos os africanos». 
 

 Produção do capital humano necessário para um desenvolvimento 
inclusivo e sustentável do Continente, a cidadania democrática e o 
reposicionamento de África como um grande actor na arena 
internacional. 

 
11. Para a realização dos seus objectivos cruciais, tendo em vista a Revitalização 
do Ensino Superior em África, e, a fim de assegurar a este Sector um futuro melhor, 
a Cimeira de Dakar identificou domínios prioritários de intervenção. Tratar-se-á, 
verdadeiramente, de: 
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i. Preconizar um compromisso ambicioso de diferentes partes 
interessadas para expandir o Sector da Educação; 
 

ii. Promover a diversificação, a diferenciação e a harmonização dos 
Sistemas do Ensino Superior aos níveis nacional, institucional e 
continental/regional pelos países africanos, com vista a permitir a 
consolidação e garantir a qualidade da oferta educativa, em relação 
aos padrões de excelência acordados aos níveis local, regional e 
internacional; 

 
iii. Aumentar os investimentos no Sector do Ensino Superior, com 

vista a facilitar o desenvolvimento, promover a estabilidade, melhorar o 
acesso e a equidade, formar, recrutar e reter um pessoal universitário 
de excelente nível e dar prosseguimento à investigação, bem como à 
prestação de um ensino de grande qualidade. Para o efeito, são 
necessários investimentos apropriados aos níveis institucional, 
nacional, regional e internacional; 
 

iv. As instituições africanas do ensino superior devem envolver-se na 
investigação de excelência no processo de ensino e aprendizagem, 
na pesquisa e nas actividades do conhecimento, no serviço público e 
na busca de soluções para os problemas e as oportunidades de 
desenvolvimento que se apresentam aos povos africanos em todo o 
Continente. Devem ser tomadas medidas chaves, por todas as partes 
envolvidas e a todos os níveis, por forma a garantir a qualidade, a 
pertinência e a excelência; 

 
v. Comprometer-se a reforçar as capacidades nos domínios da 

investigação, da ciência, da tecnologia e da inovação; 
 

vi. Dar prosseguimento ao desenvolvimento nacional, através das 
empresas, do ensino superior e da inserção social dos graduados: 
Não obstante a expansão rápida dos efectivos do ensino superior, 
existem graves preocupações quanto à capacidade das universidades 
africanas de produzir graduados capazes de desenvolver o Continente; 

 
vii. Construir a nação e a cidadania democrática: Tal como figura em 

secções pertinentes da Carta Africana dos Direitos Humanos de 1981 e 
na Agenda 2063 da União Africana, o Continente Africano deve 
esforçar-se em aprofundar a cultura da boa governação, os valores 
democráticos, a equidade de géneros, o respeito dos Direitos 
Humanos, a justiça e o Estado de direito; 

 
viii. Mobilizar a Diáspora: Elaborar um programa denominado 10/10, 

patrocinando, a cada ano, 1.000 investigadores da diáspora africana 
em várias áreas do saber, por um período de 10 anos, nas 
Universidades e nos Liceus africanos, com vista a promover a 
colaboração nos domínios da investigação, elaboração de programas 
de ensino e de aconselhamento dos estudantes graduados. 
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12. A realização deste vasto e ambicioso projecto de Revitalização do Ensino 
Superior para o Futuro do Continente é transformado em um Plano de Acção, 
acompanhado por uma Declaração adoptada pela Cimeira e cuja execução exige o 
envolvimento efectivo de todos os actores e de todas as partes interessadas do 
Ensino Superior em África.  
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