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Luanda-Angola 
 

 

 
REPÚBLICA DE ANGOLA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

ENCONTRO TÉCNICO COM INSTITUIÇÕES E/OU AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO 
 

O Ministério da Educação (MED), no quadro da preparação do Projecto de Empoderamento das Raparigas 
e Aprendizagem para Todos, financiado pelo Banco. 
 
Mundial (P168699), pretende implementar um programa de bolsas escolares com transferência de renda 
em todo o país. Serão beneficiários deste programa alunos do primeiro ciclo do ensino secundário em mais 
de 68 Municípios de Angola. 
 
O programa de bolsas de estudo pretende dispor de instituições e/ou agências de comunicação para o 
desenho e implementação de uma estratégia de comunicação para o público geral e institucional incluindo: 
apoiar na concepção da identidade do programa (logo, slogan); desenvolvimento de mensagens chaves; 
identificação do público-alvo e canais de comunicação; e produção de material de comunicação. 
 
Com o objectivo de colher contribuições técnicas referente à prestação destes serviços no país, e com isso 
poder melhor dimensionar as acções do projecto, o MED pretende realizar um encontro de concertação 
com instituições e/ou agências de comunicação em Angola. 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DO ENCONTRO: 
• Identificar as possibilidades de desenvolvimento de marca para o programa de bolsas. 
• Identificar as melhores estratégias de comunicação institucional para o programa a partir do conhecimento 
do público alvo. 
• Identificar os desafios para a comunicação social e institucional do programa de bolsas. 
 

PÚBLICO CONVIDADO: 
Representantes das instituições ou agências de comunicação com amplo conhecimento branding, 
estratégia de comunicação, produção de peças de comunicação em Angola e experiências em projectos 
de comunicação para o desenvolvimento social. 
 
As instituições interessadas devem indicar até duas pessoas em funções das limitações de aglomeração 
impostas pela COVID-19. 
 

DATA E HORÁRIO: 
 

O encontro será presencial, dia 15 de Junho de 2021, às 10h00, no auditório do Instituto Nacional de 
Formação dos Quadros da Educação (INFQE), em frente 
ao Instituto Politécnico Alda Lara. 
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