PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008
CENTROP
Centro de Estudos Tropicais para o Desenvolvimento

1

Estratégia e objectivos

A Direcção iniciou as suas actividades em Maio de 2007, tendo desde então
desenvolvido um conjunto de iniciativas organizacionais e de divulgação que começam
agora a tomar corpo.
Como principal objectivo para o ano de 2008 visa-se a prossecução, desenvolvimento e
captação de projectos essencialmente direccionados para os Países de Língua
Portuguesa. Com essa concretização será possível alicerçar e dinamizar a nossa
associação.
Um outro objectivo importante será o de promover a participação e o interesse dos
estudantes nas temáticas da agronomia tropical, através do desenvolvimento de um
programa de estágios e de intercâmbio.

2
2.1

Actividades a desenvolver em 2008
Organização Administrativa

O aumento das receitas próprias do CENTROP, agora já consubstanciado com o início
de funcionamento dos primeiros projectos e estudos, exige uma eficaz organização da
contabilidade da associação. Nesse pressuposto, deverá ser continuado o esforço
organizacional da componente administrativa, por forma a que, no futuro, nos seja
possível gerir mais projectos e programas de maior dimensão.

2.2

Melhoria e manutenção do site

Esta janela aberta ao mundo é a imagem e o contacto da associação com os seus
associados e com outras pessoas potencialmente interessadas na nossa actividade,
pelo que se torna necessário alimentar e melhorar a nova página, recentemente
disponibilizada. Haverá que poder contar com a contribuição dos associados, em
particular no que se refere à existência de uma base de dados de artigos, teses,
revistas e livros relacionados com a temática das regiões tropicais.

2.3

Organização de Conferências e Seminários

Na sequência do que vem sendo feito, deverão ser realizados seminários, com alguma
regularidade, incidindo sobre temas ligados ao desenvolvimento e à agricultura tropical.
Será avaliada a possibilidade de organização de dois encontros de âmbito nacional e
internacional. Um deles abordará a problemática da actividade de consultadoria para o
desenvolvimento. O outro propiciará o encontro, com periodicidade anual, de todos os
intervenientes na área da cooperação e desenvolvimento.

2.4 Organização de cursos de pós-graduação
Até ao final do ano deverão ser lançados dois cursos de pós-graduação, de curta
duração, dedicados a temas técnicos ligados à problemática do desenvolvimento em
zonas tropicais.

2.5

Ligação a empresas

Continuará a política de máxima abertura para o estabelecimento de parcerias com
empresas, que venham a permitir uma actividade conjunta com benefícios mútuos. Têm
sido múltiplos os contactos com empresas, devendo consolidar-se alguns deles, num
futuro próximo.

2.6 Projectos de Cooperação em cluster
Far-se-á uma aproximação a entidades financiadoras da cooperação, com vista à
apresentação de projectos em cluster, que permitam ao CENTROP, juntamente com
outras organizações poderem desenvolver actividades integradas numa dada região.
Terá de se beneficiar da disponibilidade dos associados, particularmente dos mais
jovens, para estas acções.
2.7.

Apoio à instalação de instituições de ensino e formação

O CENTROP, em conjunto com o ISA, tem vindo a prestar apoio à instalação da
Universidade de Cabo-Verde (Uni-CV), devendo continuar essa actividade a três níveis:
licenciatura, mestrado e doutoramento.
O mesmo deverá acontecer relativamente a instituições angolanas, particularmente às
universidades em criação no Huambo, Huíla, Benguela e Cabinda.
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