RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Exercício de 2008

O período a que se reporta o presente Relatório correspondeu a uma fase de
consolidação da organização da associação. Coincidiu também com o arranque
efectivo de dois projectos em Angola, de grande dimensão. Verificou-se uma
intensificação das iniciativas de formação, com a realização de workshops, e uma
diminuição do número de conferências e seminários. Com o início do funcionamento da
página institucional na web, procedeu-se à divulgação de inúmeras iniciativas externas
relacionadas com a cooperação e desenvolvimento. Foram anunciadas oportunidades
de emprego nesta área, algumas em associação directa com a nossa associação.
Entretanto, o número de associados cresceu significativamente, particularmente por
jovens recém-licenciados. As principais actividades desenvolvidas em 2008 são as que
se descrevem de seguida:
1) Início do projecto denominado Programa de apoio à formação avançada
de quadros do MINADER da República de Angola, com a inscrição em doutoramento
no ISA de 8 técnicos angolanos e a sua permanência no ISA entre Abril e Julho de
2008. Entretanto, juntaram-se a esse Programa mais 4 doutorandos, dois dos quais da
Faculdade de Ciências Agrárias, da UAN;
2) Projecto de apoio ao Programa de Desenvolvimento Agrícola e Rural.
Iniciaram-se as actividades com a definição da área de Malanje para o
desenvolvimento do projecto, tendo-se realizado várias missões a essa região dos
investigadores responsáveis. Foram seleccionados 3 técnicos portugueses que,
entretanto, já se encontram em Angola no desempenho das suas funções;
3) Divulgação de várias ofertas de trabalho (consultores) para países
africanos de língua portuguesa (Agrónomo-melhorador para Cabo-Verde; 4 Agrónomos
para a empresa de tabacos MLT de Moçambique; técnico superior para assistência
técnica a explorações agrícolas em Angola; Engenheiro Agrónomo/Alimentar para
Angola; especialistas para projecto em Moçambique; Engenheiro agrónomo para
Moçambique - Área do coqueiro; Peritos para Cabo Verde; Missões de curta-duração
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em Moçambique) e para Timor Leste (estagiários de Agronomia);
4) Deslocação a Cabo-Verde do Prof. Raul Bruno de Sousa, a pedido da
Universidade de Cabo-Verde (Uni-CV), tendo como objectivo analisar e discutir as
possibilidades de instalação de um curso em Agronomia e Recursos Naturais nessa
Universidade;
5) Participação na 1ª edição dos “Dias do Desenvolvimento” com um stand e
realizando uma Sessão Paralela;
6) Lançamento de uma nova página Web para o CENTROP;
7) Participação (solos e agro-ecologia) em consórcio, liderado pela
Prosistemas, para o Programa de Desenvolvimento Agro-Pecuário do Planalto de
Camabatela. Nesse âmbito deslocaram-se a Angola, no mês de Junho, os Professores
Manuel Madeira e Fernando Girão. A participação da equipa do CENTROP terminou
no final de 2008, com a apresentação de um Relatório sobre as áreas em questão;
8) Foi assinado um Contrato de Prestação de Serviços entre o Instituto
Nacional de Estatística, o ISA e o CENTROP, com vista à apresentação de uma
metodologia (tabela(s) ou fórmula de cálculo) para estimativa de cálculo do volume de
água de rega consumido em cada exploração agrícola do Recenseamento Agrícola de
2009;
9) Realização de 2 Workshops para Reforço em Consultoria Internacional,
sob a orientação do Doutor Jeffrey Frankel;
10) Preparação de um Mestrado em Agronomia e Recursos Naturais, a
realizar na Universidade de Cabo-Verde;
11) Foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre a
Universidade Politécnica, de Moçambique e o CENTROP
Desde a última Assembleia Geral, realizada a

22 de Abril de 2008, foram

apresentadas 80 novas propostas de adesão ao CENTROP que, a serem aprovadas
pela presente AG, fará subir o número de associados para 207.

Lisboa, 6 de Maio de 2009
A Direcção do CENTROP
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