
Esta iniciativa é implementada em nome das Comissões da União Européia e da União Africana por: 

O que é a Iniciativa HAQAA?

A Harmonização do Ensino Superior e de mecanismos de 
Garantia da Qualidade e Acreditação em Africa 
(Harmonisation of African Higher Education, Quality 
Assurance and Accreditation - HAQAA) é uma iniciativa 
que foi criada para apoiar o desenvolvimento de um 
sistema harmonizado de garantia e acreditação da 
qualidade aos níveis institucional, nacional, regional e 
continental pan-africano. Esta iniciativa é financiada pela 
Comissão da União Europeia, no contexto da Parceria 
Estratégica África-União Europeia. A primeira fase 
(HAQAA1) foi implementada no período 2016-2018. O 
HAQAA 2, a decorrer no período 2019-2022, tem como 
objectivo desenvolver, aprimorar e promover os 
resultados do HAQAA1.

Como se envolver

Para mais iniciativas sobre qualquer uma das atividades acima, 
entre em contato com haqaa@obreal.org  Igualmente pode se 
registar na base de dados de garatia de qualidade africana e 
solicitar o boletim informativo da Iniciativa HAQAA2 em 

www.obsglob.org/ 

Equipa de implementação da iniciativa HAQAA2

• OBREAL/Global Observatory (OBREAl GlOBAl-Coordi-
nator)

• Associação de Universidades Africanas (AAU)

• Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no 

Ensino Superior (ENQA)

• Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão (DAAD)

A equipa de Implementação trabalha com 5 
parceiros regionais estratégicos: 

Conselho Interuniversitário para a África Oriental 
(IUCEA), Associação das Universidades Regionais da 
África Austral (SARUA), Conselho Africano e Malgaxe de 
Ensino Superior (CAMES), Conselho Nacional de 
Qualidade e Acreditação da Educação, Egipto 
(NAQAAE) e Conselho Nacional de Avaliação e 
Qualidade do Ensino Superior, Moçambique (CNAQ).

A Iniciativa HAQAA2 também possui um Conselho 
Consultivo (Advisory Board ) das principais 
organizações regionais africanas de partes interessadas, 
a que consulta regularmente. A Comissão da União 
Europeia (CE) e a Comissão da União Africana formam 
o principal grupo de orientação.



O que é o Quadro Pan-Africano de Garantia e 
Acreditação de Qualidade (PAQAF)?

A iniciativa HAQAA (1 e 2) pretende apoiar a realização do 
PAQAF, que é uma estrutura superior endossada pela União 
Africana para a harmonização da garantia de qualidade no 
ensino superior na África. O PAQAF consiste em várias acções 
que desenvolvidas ou em processo de desenvolvimento, 
nomeadamente:   

1. Padrões e Directrizes Africanas para Garantia da 
Qualidade. Desenvolvidas através da colaboração entre a 
Comissão da União Africana e a Comissão Europeia entre 2017 e 
2018 no âmbito da Iniciativa HAQAA1.

2. Quadro Africano de Qualificações Continentais. A 
Comissão da União Africana (AUC), em parceria com a União 
Europeia, a GIZ alemã e a Fundação Europeia para a Formação 
(European Training Foundation, ETF), está a desenvolver o 
ACQF, um resultado importante do “Projeto Habilidades para 
Empregabilidade Juvenil” (Skills for Youth Employability project, 
SYEP) lançado em Junho de 2019.

3. Mecanismo Africano de Classificação da Qualidade  Uma 
ferramenta institucional de avaliação da qualidade. O 
desenvolvimento do AQRM foi liderado pela Comissão da 
União Africana e foi endossado pela União Africana em 2007.

4. Convenção de Addis para o Reconhecimento de 
Qualificações . Desenvolvida com o apoio da UNESCO e 
pendente de ratificação por muitos estados africanos.

5. Sistema Africano de Acumulação e Transferência de 
Créditos. Trata-se de uma proposta foi feita pela iniciativa 
TUNING Africa (2018). A União Africana pretende tê-la 
politicamente aprovada.

6. Registo Continental  Fpara Agências de Garantia da 
Qualidade e instituições de ensino superior com garantia de 
qualidade - Desenvolvimento pendente

O que está planificado no HAQAA2?

As actividades do HAQAA2 irão contribuir para 
diferentes linhas de acção do PAQAF

parte 1

Promoção da cultura de qualidade nas IES

• Campanha de promoção online para o AQRM, realização/
conclusão da pesquisa online, visitas de verificação e análise de 
tendências

• Realização de quatro (4) cursos do HAQAA de formação sobre 
ASG-QA, estruturas continentais, avaliação/auditoria, com 
capítulos regionais/linguísticos, visando profissionais das IES

• Projetos de divulgação regional e nacional, realizados por 
graduados.

parte 2

Reforço das capacidades das agências de garantia de 
qualidade para implementar o ASG-QA e para melhoria 
da coordenação inter-regional

• Avaliação da metodologia de avaliação-piloto das agências 
empregue no HAQAA1

• Realização de 2 workshops sobre ASG‐QA (avaliação e 
auditoria) e auto-avaliação para pessoal das agências de garantia 
de qualidade e formação de especialistas (de agências africanas 
de garantia de qualidade) na condução de avaliações de agências

• Selecção de 10 agências para receber avaliações de agências e 
5 países para receber visitas de consultoria

• Um evento de formação de formadores para um grupo 
seleccionado de graduados do curso de formação do HAQAA e 
funcionários de agências de garantia de qualidade

Parte 3 
Reforço da capacidade da UA na implementação do 
Quadro Pan-Africano de Garantia e Acreditação de 
Qualidade (PAQAF)

• Grupo de trabalho técnico para conduzir um estudo de 
viabilidade e realizar consultas sobre a configuração legal e 
logística da Agência Africana de Acreditação Continental.

• Task Force para desenvolver um Guia do Usuário para o 
ASG‐ QA 

• Estratégia de Comunicação HAQAA envolvendo parceiros 
estratégicos regionais e o Conselho Consultivo (Advisory 
Board). 

• Organização de eventos em conjunto com o cluster e 
subclusters da Estratégia Continental para a Educação Superior 
em África (CESA), em cinco regiões africanas, reforçando 
sinergias entre os resultados do HAQAA e o plano de trabalho 
do CESA.




