PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2009

1. Estratégia e objectivos
O CENTROP completa agora 2 anos de existência efectiva. Percorreu-se um primeiro
período de organização e de inserção, ao que se seguiu um período de efectivo
funcionamento e crescimento. Será pois dentro dessa orientação que se deverá
prosseguir com as diversas actividades da nossa associação.
Como principais objectivos para 2009 aponta-se para o desenvolvimento e captação de
projectos, em particular direccionados para os Países de Língua Portuguesa. O esforço
de formação para consultoria deverá ser continuado, assim como a divulgação de
oportunidades de emprego, na área do desenvolvimento. A realização de seminários e
conferências deverá igualmente merecer uma particular atenção.
Um objectivo importante, que terá de estar presente, é o de fomentar a participação de
estudantes nas temáticas da agronomia tropical e do desenvolvimento.

2. Actividades a desenvolver em 2009
2.1. Organização Administrativa
O crescimento do CENTROP, com o consequente aumento das suas receitas, impõe
uma eficaz organização da sua contabilidade. Essa consolidação administrativa
permitirá que, no futuro, seja possível gerir mais projectos, estudos e programas de
maior dimensão.
2.2. Melhoria e manutenção do site
Esta via de comunicação com o mundo é, nos dias de hoje, imprescindível para o
contacto da associação com os seus associados e com outras pessoas potencialmente
interessadas na nossa actividade. Torna-se assim imperioso alimentar e melhorar a
nova página. A empresa (Agriciência) que dá apoio técnico à página web, foi já
contactada para introduzir algumas alterações na mesma, por forma a torná-la mais
apelativa e funcional. O recente reforço, resultante da colaboração da estagiária INOV
Mundus, Engª Paula Almeida, permitirá manter a página actualizada, bem como
guarnecer o seu conteúdo. Uma próxima alteração passará pela disponibilização do
conteúdo da página em língua inglesa.
2.3. Divulgação de oportunidades de emprego
Trata-se de uma actividade que tem vindo a oferecer aos associados múltiplas
oportunidades de emprego. São já numerosos os casos de colocação de associados
do CENTROP em países terceiros, pelo que estas divulgações continuarão a ser
realizadas.
2.4. Organização de Conferências e Seminários
No ano transacto esta actividade foi reduzida, por razões organizativas. Pretende-se,
durante o corrente ano, intensificar de novo estas iniciativas, com a realização de
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seminários e conferências, com regularidade, incidindo sobre temas ligados ao
desenvolvimento e à agricultura tropical.
Deverá ser avaliada a possibilidade de se organizarem dois encontros com âmbito
alargado. Um deles deverá culminar as iniciativas da associação no âmbito da
consultadoria para o desenvolvimento. O segundo, com periodicidade anual, deverá
apontar para o encontro de todos os intervenientes na área da cooperação e
desenvolvimento.
2.5. Organização de cursos de pós-graduação
Deverá, durante o corrente ano, promover-se o lançamento de cursos de pósgraduação, de curta duração, dedicados a temas técnicos ligados à problemática do
desenvolvimento em zonas tropicais.
Um mestrado em Agronomia e Recursos Naturais, financiado pelo IPAD, deverá ser
iniciado em Cabo Verde, junto da Uni-CV, no final do primeiro semestre de 2009. Tratase de um projecto formativo, levado a cabo sob a responsabilidade do CENTROP/ISA.
2.6.

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.
2.7.

Dar continuidade aos Projectos em curso

Nomeadamente deverão ser mobilizados os meios materiais e humanos necessários
ao bom êxito dos dois projectos mais importantes: 1) Projecto de apoio ao Programa de
Desenvolvimento Agrícola e Rural de Angola e 2) Programa de apoio à formação
avançada de quadros do MINADER da República de Angola.
2.8.

Projectos de Cooperação em cluster

Foram já estabelecidos contactos com outras entidades, tendo em vista a
apresentação de projectos em cluster, que permitam ao CENTROP, juntamente com
essas organizações poder desenvolver actividades integradas numa dada região.
2.9.

Ligação a empresas

O CENTROP deverá continuar a adoptar uma política de máxima abertura para o
estabelecimento de parcerias com empresas, que venham a permitir uma actividade
conjunta com benefícios mútuos.
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2.10.

Delegações em países terceiros

Tendo por base as actividades desenvolvidas nos diversos países, a sua importância e
a existência de associados que permitam garantir o funcionamento de delegações
nesses países, serão desenvolvidas as demarches necessárias à sua constituição
legal.
2.11.

Transferência de tecnologia

Em associação com a Inovisa está em curso o estabelecimento de parcerias com as
universidades públicas de Angola, Moçambique e Cabo Verde, com vista à instalação
de unidades de incubação de empresas e de transferência de tecnologia nesses
países.
Lisboa, 29 de Abril de 2009
A Direcção do CENTROP
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