Plano de actividades para 2010/2011

O CENTROP atravessou um período de adaptação aos novos estatutos do
ISA e necessariamente sofreu alguns atrasos nas eleições para os corpos
gerentes. Ultrapassadas estas questões, é altura de regularizar os aspectos
formais com a apresentação do plano de actividades para 2010 que se
prolongará para 2011.
Os objectivos centrais vêm na continuidade dos anos anteriores com uma
particular atenção à possibilidade de responder às solicitações de
colocação dos jovens licenciados em projectos e empresas.

1. Um primeiro ponto é assegurar a continuação dos projectos em
curso, estudar todas as possibilidades de novos projectos da
responsabilidade do CENTROP e estabelecer parcerias com outros
actores da cooperação para o desenvolvimento.
2. Uma preocupação fundamental é manter permanentemente
actualizada a página WEB e alargar, se possível, os contactos com
empregadores. A saída da Engª Paula Almeida que acabou o seu
estágio INOV MUNDUS dificulta esta tarefa, que no entanto poderá
continuar a ter o apoio da mesma em condições que estamos a
definir.
3. Procura de ligação a entidades e instituições para parcerias em
projectos de desenvolvimento. Torna-se necessário o
estabelecimento de contactos formais com diversas entidades que
permitam sinergias em concursos europeus, principalmente à
EuropeAid.
4. Planear a realização no ISA de cursos de pós graduação de curta
duração.
5. Continuar dentro das possibilidades financeiras existentes, a
publicação de textos e obras significativas do conhecimento da
agronomia tropical.
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6. Alargar a ligação à INOVISA na cooperação com as Universidades
dos PALOP.
7. Continuar a apoiar a 10th International Working Conference on
Stored Product Protection.
8. Procurar estabelecer uma rede de contacto nos PALOP com
associados do CENTROP e Ongs para troca permanente de
informações e oportunidades de trabalho e apresentação de
projectos, funcionando como agentes locais do CENTROP.
9. Organizar um seminário, se possível integrado nas comemorações
do centenário da república, sobre o tema central “Da Agronomia
colonial às grandes questões do presente na Agricultura e
Desenvolvimento”
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