PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2016/17
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Plano de actividades para 2016/17
Os objectivos centrais visados para o ano de 2016, inserem-se na continuidade dos trabalhos
ou projectos que ainda estão em curso. Porém, com a crise financeira e a menor aposta do país
nas questões do desenvolvimento, o que se tem reflectido no orçamento do até aqui nosso
principal financiador, o Instituto Camões IP, em 2016 estudar-se-á e procurar-se-á
implementar, uma estratégia que permita ao CENTROP encontrar fontes de financiamento
alternativas que permitam o seu natural funcionamento e desenvolvimento.
1 – Depois das vicissitudes acontecidas em 2015 (quase todas de índole burocrática), pensamos
concluir o Curso de Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais realizado em parceria
com a FCA da Universidade José Eduardo dos Santos, com a discussão das teses. As teses
(cerca de 22) já estão entregues e prontas a serem discutidas, o que esperamos possa
acontecer ainda no 1º semestre de 2016.
2 – Conclusão da parte escolar do Curso de Mestrado em Gestão Sustentável de Recursos
Naturais e Ambiente em parceria com a Universidade de Timor-Lorosae. Assuntos
burocráticos levaram a que o curso estivesse parado quase 6 meses. Esta situação, embora
permita a conclusão da parte escolar, deverá impedir que se consiga discutir as teses ainda
em 2016, tal como previsto inicialmente.
3 – Colaboração com a Guiné Bissau. Logo que haja condições de estabilidade, o CENTROP
deslocar-se-á àquele país para estudar a viabilidade de instalação do primeiro curso de
ensino superior agrário em resposta às solicitações do seu Ministro de Agricultura e do
Instituto Camões IP.
4 – Colaboração com Moçambique. Tendo em conta o interesse das Universidades UniZambeze
e do Lúrio em fazer uma parceria com o CENTROP/ISA para lançarem dois cursos de
mestrado, as três entidades continuarão a procurar fontes de financiamento que permitam
a implementação desses cursos.
5 – Em 2014 e 2015, o CENTROP deu resposta a pedidos de capacitação feitos pelo Instituto de
Desenvolvimento Agrário de Angola de diversa natureza. Em 2016, é objectivo do CENTROP
continuar com este tipo de acções procurando vender os seus serviços também a outras
instituições dos PALOP que deles necessitem.
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6 – Publicação de um livro sobre a Agricultura Angolana no seguimento da conclusão do
projecto PAPDAR que o CENTROP desenvolveu em Malange/Angola em parceria com o IDA.
Não foi possível fazê-lo em 2015, fá-lo-emos em 2016.
7 – Publicação de um livro com os resumos das teses de mestrado que vão ser este ano
discutidas em Angola e que são resultantes da parceria com a FCA da UJES, às quais se
deverão juntar também os resumos das teses de doutoramento feitas no ISA sobre Angola
nos últimos anos.
8 – Aumentar a divulgação das competências do CENTROP, promovendo e reforçando os
contatos com empresas com interesses agrícolas nos PALOP, de modo a, nomeadamente,
desenvolver parcerias de consultadoria, capacitação aos mais diferentes níveis assim como
apoiar a integração de jovens agrónomos no mercado de trabalho da agronomia tropical e
do desenvolvimento.
9 – Continuar a estudar todas as possibilidades de se arranjarem novos projectos para o
CENTROP e estabelecer parcerias com outros atores da cooperação, nomeadamente
ONGD, que atuem ou queiram atuar na área do desenvolvimento rural e que estejam
disponíveis para concorrer aos concursos europeus, com destaque para os da EuropeAid.
10 – Encontrar e estabelecer parcerias com empresas que concorram a projectos dos Bancos de
Desenvolvimento nas áreas de saber do CENTROP e que necessitem desse mesmo saber.
11 – Promover uma conferência, sobre um tema actual no âmbito da problemática do
desenvolvimento agrário das regiões tropicais.
12 – Continuar a utilizar a página no facebook como forma de obter uma cooperação e
interacção mais activa com todos os associados e interessados.
13 – Utilização do web site do CENTROP que actualizado, servirá como veículo privilegiado para
divulgar as competências do Centro assim como para disponibilizar informação (dados e
artigos) que possam ser úteis aos associados.
14 - Reforçar a ligação à INOVISA, tendo em vista a melhoria da cooperação com as
Universidades dos PALOP e dentro da nossa Universidade.
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