
 

COMUNICADO DE IMPRENSA          16 de Agosto de 2012 

Bolsas do Governo australiano para África aumentam 10 vezes  

Mil profissionais africanos de 51 países elegíveis vão beneficiar da próxima 
ronda do Programa de Bolsas de Estudo do Governo australiano, cujas 
candidaturas se iniciam no dia 1 de Setembro de 2012.  

Nos últimos três anos, o número de bolsas australianas para o desenvolvimento 
para profissionais africanos aumentou dez vezes – um quarto de todas as bolsas 
australianas vão agora para África.  

O Programa de Bolsas de Estudo Australianas para o Desenvolvimento - 
Australia Awards in Africa (AAA) – promove o desenvolvimento em África, 
através da concessão de bolsas em áreas nas quais a Austrália tem reconhecida 
experiência, nomeadamente em Agricultura e Segurança Alimentar, Saúde, 
Minas e Gestão de Recursos Naturais, Políticas Públicas e Água e Saneamento. 

As bolsas são geridas pela Agência Australiana para o Desenvolvimento 
Internacional (AusAID) e visam promover conhecimento, ligações educacionais e 
fortalecer os laços entre a Austrália e a comunidade global. O objectivo é auxiliar 
países africanos a alcançarem os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.   

“Através das nossas bolsas, a Austrália compromete-se a compartilhar a sua 
experiência para desenvolver a capacidade e as competências de liderança dos 
africanos, de modo a que estes possam efectivamente contribuir para o 
desenvolvimento dos seus países. O Governo australiano acredita que as bolsas 
terão benefícios a longo-prazo para os indivíduos, instituições, comunidades e 
seus países”, afirma Jamie Isbster, Ministro-Conselheiro da AusAID.  

As bolsas são concedidas para mestrados, doutoramentos em Agricultura e 
cursos de curta-duração em 17 áreas especializadas. As Bolsas de Estudo de 
Liderança Australianas são oferecidas a alunos com excelentes notas que se 
candidatam a mestrados.   

Candidatos seleccionados gozam de vários benefícios, tais como pagamento da 
totalidade das propinas, materiais de formação, alojamento, despesas de 
estadia, seguro de saúde para cuidados médicos básicos e hospitalares, bem 
como viagens.  
 



Os Australia Awards in Africa promovem a participação igualitária de homens e 
mulheres. As mulheres são fortemente encorajadas a candidatarem-se. A 
iniciativa também visa garantir que é dada uma oportunidade justa e igual para 
conseguirem obter bolsas a pessoas portadoras de deficiência. O Governo 
australiano implementou mecanismos para apoiar candidatos e seleccionados 
que necessitam de ajuda.  
 
Mais detalhes sobre os Australia Awards in Africa estão disponíveis em  
www.adsafrica.com.au.   
 

Para mais informações, contactar Raquel Leandro, Embaixada da Austrália em 
Lisboa, através do +351 21 3101500 ou do e-mail Raquel.leandro@dfat.gov.au.  
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