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ACCRA          6 Abril 2020 

A AAU e a RRENs apelam ao reforço das infraestruturas de redes no campus, e à 

disponibilização de plataformas de ensino e aprendizagem online para que as 

Instituições de Ensino Superior Africanas possam fazer face ao COVID-19 e aos 

desafios globais futuros 

No meio da pandemia sem precedentes do COVID-19, muitas comunidades académicas 

e de investigação decidiram trabalhar remotamente por razões de saúde e segurança. 

Esta situação mostrou a importância da construção de fortes infraestruturas de 

comunicações para instituições de ensino superior e de investigação, capazes de apoiar 

serviços avançados prestados através de redes de telecomunicações de alta velocidade. 

A Associação das Universidades Africanas (AAU), a UbuntuNet Alliance (UA), a Rede de 

Investigação e Educação da África Ocidental e Central (WACREN), a Rede de 

Investigação e Educação dos Estados Árabes (ASREN) e as Redes Nacionais de 

Investigação e Educação (NRENs) em África estão, portanto, a apelar a realização de 

investimentos para apoiar o desenvolvimento e fortalecimento das redes de 

investigação e educação do campus, e da disponibilização de plataformas/ferramentas 

de ensino e aprendizagem online/remotas para Instituições de Ensino Superior Africanas 

(IESs). As redes do campus, apoiadas pelas redes nacionais e regionais de investigação e 

educação, são fundamentais na transformação de métodos de ensino, aprendizagem e 

investigação como resposta à pandemia COVID-19 que levou ao encerramento de uma 

grande maioria das Instituições africanas de Ensino Superior. 

Este é o momento oportuno para todos nós nos unirmos para apoiar as nossas IES 

africanas que mantenham abertas as suas portas para as actividades de ensino- 

aprendizagem e investigação. Como consórcio, apelamos aos Governos Africanos, 

Parceiros de Desenvolvimento e Financiamento, e ao Setor Privado para apoiarem 

(financeiramente & em termos de recursos humanos) o desenvolvimento de redes 

universitárias fortes e o fortalecimento das Redes Nacionais de Investigação & Educação 

para que as IES africanas possam efetivamente fornecer todo o tipo de serviços digitais 

para o ensino remoto. Apelamos especialmente aos Governos africanos para que dêem 

prioridade às soluções de "última milha" nos países africanos, de modo a que as zonas 

rurais tenham acesso à internet igual ao das zonas urbanas. Apelamos às empresas de 
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telecomunicações em África para que desenhem pacotes de acesso à Internet acessíveis 

para estudantes e funcionários. Pedimos também a toda a humanidade que se apoie 

mutuamente para proteger as nossas comunidades e combater a pandemia COVID-19. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fundada em 1967, a Associação de Universidades Africanas é composta por 400 

instituições de ensino superior membros das 5 regiões de África. A AAU é a Voz do 

Ensino Superior em África. 

 

A ASREN é a Rede de Investigação e Educação dos Estados Árabes e é a associação de 22 

redes nacionais de investigação e educação da região árabe (NRENs), bem como os seus 

parceiros estratégicos. 

 

UbuntuNet Alliance é uma associação regional de 16 Redes Nacionais de Investigação e 

Educação (NRENs) na África Oriental e Austral. 

 

A WACREN é a Rede de Investigação e Educação da África Ocidental e Central de 15 

Redes Nacionais de Investigação e Educação (NRENs). 

 

 

https://www.aau.org/
http://asrenorg.net/
https://ubuntunet.net/
https://www.wacren.net/

