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INVESTIGAÇÃO
AGRÁRIA PARA
O DESENVOLVIMENTO
com a África de Língua
Portuguesa
Evolução na Tradição
No cumprimento da sua missão de
apoio técnico e científico às políticas nacionais de cooperação para o
desenvolvimento, o IICT tem mantido uma relação de estreita colaboração com as instituições de Ensino
Superior e Investigação Científica
dos Países Tropicais, em particular
com os Países de Língua Portuguesa. Para além destas instituições,
o IICT tem actuado em parceria
com o International Rice Research
Institute (IRRI), organizações não
governamentais para o desenvolvimento e empresas locais do sector
agroalimentar.
Na concretização destas actividades, o IICT tem contado, também,

com a colaboração de outras instituições portuguesas, com competências complementares, destacando-se a Universidade de Lisboa
(ULisboa), a Universidade Nova de
Lisboa (UNL) e o Instituto de Investigação Agrária e Veterinária
(INIAV).
Recentemente, o IICT reforçou a sua
colaboração com Angola, Cabo Verde
e Moçambique, no âmbito do “Investigação Agrária para o Desenvolvimento com a África de Língua Portuguesa”, esperando, num futuro próximo,
poder associar-lhe a Guiné Bissau e
São Tomé e Príncipe. A investigação
agrária para o desenvolvimento é
um dos tópicos mais relevantes da

agenda dos Países Africanos, onde
urge combater graves situações de
insegurança alimentar e nutricional,
e debilidade na saúde, que podem beneficiar muito dos seus progressos. O
programa “Investigação Agrária para
o Desenvolvimento com a África de
Língua Portuguesa” actua em duas
vertentes principais, que estão desenvolvidas na secção “No Terreno”:
> Desenvolvimento de competências individuais e institucionais
> Ciência para o desenvolvimento para responder aos desafios da
agricultura local, em resposta às
necessidades manifestadas pelos
países parceiros.

Benefícios de uma Agricultura
Sustentável
HOJE: As fracas produtividades, exacerbadas pelas alterações climáticas, representam fortes ameaças
para a agricultura, particularmente
em regiões que já têm elevados índices de insegurança alimentar.
AMANHÃ: Uma agricultura mais produtiva e resistente significará uma
melhor gestão dos recursos naturais,
como terra, água, solo, energia e recursos genéticos, através de práticas
como a agricultura de conservação, a
gestão integrada de pragas, sistemas
agroflorestais e dietas sustentáveis.
Consciência, transferência de conhe-

cimentos e “boas práticas” contribuirão fortemente para o desenvolvimento de uma estratégia alargada de
“agricultura sustentável”.
Directrizes da Fao sobre
a “Agricultura Sustentável” e a SAN:

> importância de contribuir para
a adaptação e mitigação de alterações climáticas, pelo uso sustentável da terra e da plantação de culturas mais resilientes, garantindo
sustentabilidade ambiental.
> ser capaz de transformar a agricultura para alimentar uma popula-

ção crescente, face a uma mudança
climática, sem prejudicar a base de
recursos naturais, não só contribui
para atingir metas de segurança alimentar e nutricional, mas também
para ajudar a reduzir os efeitos negativos das alterações climáticas.

> as políticas agrícolas são pilares para alcançar a SAN e melhorar
os meios de subsistência humana.
As populações mais vulneráveis do
mundo precisam de apoio para aumentar a produtividade e estabilidade agrícola, assegurando a sustentabilidade dos seus recursos naturais.

Investigação Agrária
para o Desenvolvimento:
que desafios?
HOJE: Os Países Africanos de Língua Portuguesa vivenciam situações de pobreza extrema que levam
a deficiências nutricionais na dieta
alimentar da população e a uma
maior prevalência de fome, que
prejudica seriamente a saúde e o
desenvolvimento das populações. O
acesso aos alimentos e a qualidade
dos nutrientes é fundamental para
a redução das taxas de mortalidade
infantil, para melhorar a saúde materna e reduzir doenças não-transmissíveis, e para não comprometer
o desenvolvimento cognitivo.
AMANHÃ: O desenvolvimento, avaliação e consolidação de políticas de
governação nessa área contribuirá
para facilitar o acesso aos alimentos, para melhorar as condições de
vida dos grupos mais vulneráveis, e
para aumentar a oferta de alimentos de pequenos agricultores, reduzindo assim a fome, a má nutrição e
a pobreza, em linha os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
promovidos pelas Nações Unidas.
A Investigação Agrária para o Desenvolvimento (IAD) representa um
instrumento de desenvolvimento económico que pode ajudar os países a
enfrentar a fome e desnutrição crónicas, e as suas consequências, que
afligem muitas pessoas no mundo.
Ter uma população nutrida e saudável
é condição necessária para um bom
desenvolvimento socio-económico.

POSITIVO: Em muitos países de África,
os governos já começaram a disponibilizar recursos financeiros significativos com vista à transformação e melhoria da capacidade de investigação.
DESAFIO: Alocar pelo menos 1% do
PIB para IAD, em todos os Países
Africanos.
POSITIVO: Os chefes de Estado e de
Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
elegeram como prioridade a implementação de uma Estratégia para a
Segurança Alimentar e Nutricional
(ESAN) enquanto instrumento para
a erradicação da fome e da pobreza
e para a promoção da saúde pública. Foi aprovada a declaração sobre
o tema “A CPLP e os Desafios da
Segurança Alimentar”, sublinhando
o reconhecimento do direito à alimentação adequada e para erradicar a fome e a pobreza. A execução
da ESAN-CPLP irá, também, promover a igualdade de género e melhorar a condição feminina, uma vez
que as mulheres, na maioria destes
países, trabalham na agricultura
e desempenham um papel fundamental em redes de distribuição de
alimentos.
DESAFIO: Tornar a ESAN uma prioridade na agenda política, nacional e
comunitária dos Estados Membros.

O IICT
Experiências no
na História
O IICT tem origem na Comissão de Cartografia, criada em 1883, na sequência da disputa das potências europeias pelo domínio territorial de África,
que levaram à Conferência de Berlim. O objetivo de dar apoio técnico e
científico a compromissos internacionais do Estado português foi sendo
adaptado e deu lugar a uma série de instituições cuja denominação atual
data de 1983. Ao longo dos seus 132 anos de existência, o IICT manteve-se
como projeto ambicioso de cariz multidisciplinar, com vasto conhecimento
em várias áreas das ciências naturais e sociais, como geografia, botânica,
zoologia, antropologia e história. A génese deste Saber Tropical foi acompanhada por Viagens e Missões Científicas, levadas a cabo no continente
Africano, que constituíram as Colecções Históricas e Científicas (CH&C) do
IICT. Neste binómio conhecimento – coleções, encontramos histórias de
um passado comum, onde assenta um presente de conhecimento e amizade mútuos – para citar respetivamente a Declaração sobre os Objetivos
de Desenvolvimento do Milénio e o Tratado Constitutivo da CPLP. Passado
e presente desafiam o mundo lusófono a um futuro mais próspero, construído em parceria, para o bem comum. Sem prejuízo da língua comum,
a contribuição do IICT assenta na ciência e tecnologia para o desenvolvimento, a que se tem chamado lusofonia global.
Percorrendo o IICT no tempo, a Comissão de Cartographia e a Junta das
Missões Geográficas e de Investigação, que lhe sucedeu, foram tuteladas
pelo Ministério da Marinha e do Ultramar até 1974. A partir de 1976 e 2012
o IICT sofre várias reestruturações, passando por vários ministérios, com
a pasta da Ciência, e pela Presidência do Conselho de Ministros em 2011,
até que, em Janeiro de 2012, passou para a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aí tem por objetivo apoiar “científica e tecnicamente
o Governo na execução das políticas nacionais de cooperação científica e
tecnológica com os países das regiões tropicais”, em particular os países
Lusófonos, em articulação com a Secretaria de Estado da Ciência.
Devido à sua forte tradição em investigação agrária para o desenvolvimento, recentemente consolidada, o IICT colabora ativamente com o
INIAV, do Ministério da Agricultura e do Mar, e com o Instituto Superior
de Agronomia, da ULisboa, instituição com quem desde sempre partilhou objetivos e atividades, chegando a contar permanentemente com
alguns dos seus docentes.
A aproximação do IICT à universidade foi aventada na sequência de uma
avaliação internacional, confiada a Jean-Pierre Contzen, como forma de
alavancar a sua multidisciplinariedade, tendo o Governo chegado a acordo
com a ULisboa, para uma integração que mantivesse a marca IICT, sem
prejuízo da especificidade dos dois serviços abertos ao público, que absorveu em 1973, terem um destino específico. O Arquivo Histórico Ultramarino transita para a Secretaria de Estado da Cultura, ao passo que a gestão
do Jardim Botânico Tropical passa a estar integrada na zona de Belém.
O desafio actual do IICT é trazer à Universidade a internacionalização a
Sul, numa lógica de parceria e benefícios mútuos, e de a inserir na sua
tradição de Saber Tropical, ao serviço do desenvolvimento. Beneficiando,
agora, de mais massa crítica, em áreas do conhecimento ainda mais vastas, poderá contribuir para um posicionamento ainda mais forte na sua
missão de cooperação para o desenvolvimento, a absorver pela ULisboa.
As CH&C disponíveis nos centros de investigação e serviços abertos ao
público, do IICT, representam um património lusófono, que é nosso, mas
também de todos os Estados Membros ou Observadores da CPLP. A partir destas Coleções, reconstruímos o nosso passado comum, consolidamos o nosso presente em parceria e projectamo-nos, juntos, no futuro.
Exige-se, por isso, a sua preservação, acesso e divulgação.
Na ULisboa, o IICT prosseguirá as suas várias atividades de Saber Tropical
em parceria com os países tropicais, onde se destacam os recentemente
criados programas ”Investigação Agrária para o Desenvolvimento com a
África de Língua Portuguesa”, onde participam várias instituições portuguesas e que já abrange instituições congéneres de Angola, Cabo Verde
e Moçambique, e em breve se espera que chegue à Guiné Bissau e São
Tomé e Príncipe, e “TropiKMan PhD”, acolhido pela NOVASBE, contando
com a colaboração também de outras instituições de ensino superior portuguesas e africanas, de onde se destacam a Universidade de Cabo Verde,
a Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), a Universidade José
Eduardo dos Santos (Angola) e a Universidade de Pretória (África do Sul).
Além destes programas específicos, desenhados e implementados pelo
IICT, com o apoio da Fundação para Ciência e Tecnologia e do IRRI (Centro do CGIAR), o IICT está em parceria com as suas congéneres europeias (AGRINATURA) e africanas, nomeadamente a FARA e organizações
sub-regionais da África Subsaariana, em projetos internacionais, financiados pela comissão europeia, H2020 e pelo PAEPARD.
Na sua forma de atuar, o IICT privilegia a colaboração Norte-Sul e Triangular (Norte-Sul-Sul). A AGRINATURA adiciona explicitamente o Norte
da Europa aos mecanismos de cooperação do IICT, podendo falar-se
de cooperação científica e tecnológica Norte-Norte-Sul-Sul. Pela sua
dimensão internacional, sempre bem acolhida pelas instituições congéneres de língua portuguesa e reconhecida pelos parceiros europeus,
o IICT constitui uma mais-valia sempre disponível para juntar à diplomacia portuguesa uma vertente científica, cultural e empreendedora,
facilitando o diálogo entre os povos, para o qual a ciência e a cultura
permanecem linguagens universais.
Jorge Braga de Macedo e Ana Portugal Melo

INTRODUÇÃO DA CULTURA
DO ARROZ EM CABO VERDE
DESAFIO: Produção de arroz numa
realidade agreste e fustigada pela
escassez hídrica.

“A expectativa do INIDA
em relação a este projeto
é alta, e espera-se que
traga mais informações,
recomendações e
inovações para o sector
agrário cabo-verdiano. Se
tudo correr como previsto,
a médio-longo-prazo os impactos deste
projeto poderão refletir-se no desenvolvimento
da agricultura e no
rendimento socio-económico das famílias
agrícolas mais vulneráveis
da ilha de Santiago.”

SOLUÇÃO: Melhoria da produtividade, diversidade agrícola e segurança alimentar na Ilha de Santiago.
BENEFICIÁRIOS: Agricultores e famílias rurais mais vulneráveis. Investigadores e instituições parceiras.
PARCEIROS: Públicos (INIDA, IICT,
IRRI, DGADR, MDR) e Privados
(Agricultores, Associação dos agricultores de Justino Lopes, Cooperativas dos agricultores)

“Foi uma experiência
gratificante, pois
possibilitou-me um
contacto direto com a
cultura do arroz, e com
técnicos dotados de um
vasto conhecimento e
experiência, sobre esta
cultura, e com diferentes
atores envolvidos nesta
cadeia produtiva.”
António Fortes, colaborador do
projecto pelo INIDA, a propósito
da formação recebida em
Moçambique.

Ângela Moreno PhD, Presidente
do INIDA

Informações
Gerais sobre cabo Verde

Condições
climáticas de Cabo Verde

Arquipélago

Clima

10 ilhas
8 ilheus

Subtropical
Semi-árido
230 mm

4.033Km²

Precipitação
média anual

População residente

491.575 hab. (RGPH 2010)

Temperatura

22 °C – 27 °C

População ativa
na agricultura

~50 %

Humidade relativa

80 %

PIB per capita

3.785 USD (2013)

3 épocas climáticas

PIB agricultura

15 % ( 2/3 PIB hortícola)

- Fresca (seca): dezembro-abril
- Quente(seca): maio-julho
- Chuvosa: agosto - novembro

Taxa de pobreza

36,5 % (2002) a 25% (2010)

Transição nutricional

3,8% adultos

Malnutrição crónica

9,7%; aguda - 2,6%

Insegurança alimentar

4,1% (meio rural-2010)

Localização

455 Km costa ocidental Africana

Superfície

ARROZ EM MOÇAMBIQUE
CONTEXTO: Em Moçambique, o arroz é uma das principais culturas
alimentares, sendo que a procura
excede largamente a oferta, essencialmente, devido à fraca capacidade produtiva dos pequenos agricultores (principais produtores de
arroz neste País).
DESAFIO: Melhorar o ambiente
operacional produtivo ao nível do
sector familiar.
SOLUÇÃO: Capacitar os interlocutores locais da cadeia de valor do arroz, desde as técnicas de produção,
como lavouras, sementeira, rega,
etc, passando pela selecção de variedades promissoras e optimização
das condições de cultivo, tecnologias
pós-colheita e acesso ao mercado.

BENEFÍCIOS: Aumento da produção
de arroz de 0.5 para 2 ton/ha; capacitação das associações de camponeses, técnicos e extensionistas e
jovens investigadores.
PERSPECTIVAS: Replicar o modelo,
gradualmente, nas várias regiões
produtoras de arroz.
PARCEIROS: IICT, IRRI, IIAM, UEM,
GPP.

“A cooperação luso-moçambicana
forneceu-me uma
oportunidade de
estágio profissional
em Portugal através
da qual pude solidificar
os conhecimentos
obtidos durante a
licenciatura, conhecer
novas realidades
e trabalhar com
diferentes profissionais
da agronomia. Esta
interacção tem sido um
grande subsídio na minha
carreira profissional em
Moçambique.”
Viriato Cossa, Engº Agrónomo,
assistente de investigação do
IRRI

terreno
MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA
DA UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
CONTEXTO: A biotecnologia constitui uma poderosa ferramenta para
a resolução de questões agro-ambientais e de saúde humana e animal, bem como para a alavancagem
da bioeconomia.
DESAFIO: Desenvolver a área da
biotecnologia, em Moçambique,
para apoio aos programas nacionais
de agricultura, pescas, ambiente,
saúde e indústria, contribuindo para
o uso sustentável da biodiversidade,
a valorização de recursos sub-utilizados, a redução da insegurança alimentar, a melhoria dos métodos de
diagnóstico e tratamento de doenças, a identificação de biomoléculas
de valor acrescentado, a promoção
do bioempreendedorismo e desta
forma para o desenvolvimento sócio-económico do país.

SOLUÇÃO: Capacitação institucional
e de recursos humanos, ao nível de
mestrado (programa implementado
desde 2011) na maior e mais antiga
Universidade Moçambicana, a UEM,
como forma de criar uma massa
crítica nacional capaz de responder às necessidades e prioridades
locais, através de uma plataforma
de cooperação entre Moçambique
e Portugal, que inclui também instituições Sul-africanas, Francesas e
Italianas.
BENEFÍCIOS: Aumento do número
de investigadores Moçambicanos
com formação pós-graduada, mobilidade de docentes e investigadores Moçambicanos e Portugueses,
criação de equipas de investigação
mistas (Luso-Moçambicanas) interdisciplinares, reforço da capacidade
científica em Moçambique e Portugal, alargamento das áreas de investigação e aumento da capacidade
de captação de financiamento, entre
outros.

PERSPECTIVAS: Alargar as parcerias a outras instituições, temáticas
e à formação a nível de doutoramento (em curso).
Parceiros: IICT, UEM, IIAM, IRRI,
ITQB/UNL, INIAV, FCUL e IHMT.

“ A orientação
luso- moçambicana
permitiu-me obter
uma ampla perspectiva
científica, devido à
oportunidade facultada
para agregar o
enorme conhecimento
demonstrado pelas
orientadoras durante o
processo de pesquisa e
o privilégio de estagiar
em laboratórios com
larga experiência na
área da biotecnologia.”
Milton Pinho, Alumni

“FRUTOS NATIVOS 4 SAN”
CONTEXTO: A exploração de espécies florestais não-madeireiras,
em particular a recolha e consumo
de frutos nativos, são usados pelas
populações rurais como uma estratégia vital de obtenção de alimentos
durante os períodos de fome sazonal críticos. A exploração de frutos
nativos permite ainda aumentar o
rendimento das famílias que pode
ser usado na compra de outros
bens pelo agregado famíliar. Apesar da importância que reveste as
fruteiras tropicais e do seu potencial económico, as espécies nativas
ou não domesticadas apresentam
risco de desaparecimento, devido à
exploração irracional das florestas,
que ameaça os ecossistemas em
que ocorrem.
DESAFIOS: Promoção do consumo
de frutos nativos para combater a
insegurança alimentar, permitindo
às familias ter responsabilidade sobre sua dieta de uma forma sustentável e culturalmente apropriada.
Desenvolvimento do conhecimento
técnico-científico em fruteiras nativas, tendo em conta o seu aproveitamento económico.
SOLUÇÃO: Estabelecimento de uma
rede multissectorial de conhecimento sobre fruteiras nativas sub
-exploradas com vista à criação de
uma massa crítica activa e comprometida com a Ciência para o Desenvolvimento com atitudes científicas
e tecnológicas inovadoras. Levantamento do estado de conhecimento

actual e tradução do conhecimento
para a população e mercados.
RESULTADOS: Financiamento de
projectos de investigação em práticas de fruticultura e avaliação nutricional.
Organização do 1º Workshop Nacional de Fruteiras Nativas, em setembro de 2015.
Estabelecimento de campos de experimentação em espécies prioritárias de fruteiras nativas.
Compreensão do uso, consumo e
processamento de frutos nativos por
comunidades rurais vulneráveis.
BENEFÍCIOS: Introdução de espécies de fruteiras nativas na Fruticultura comercial Moçambicana.
PARCEIROS: IICT, IRRI, IIAM, UEM
(Faculdades de Engenharias e de
Agronomia e Engenharia Florestal),
associação de fruticultores Frutisul
e ONGD V.I.D.A.

“O Programa dos Frutos
Nativos tem objectivos
claros, grande abrangência
e grande importância.
Nós, os fruticultores e
viveiristas, poderemos
multiplicar e produzir
fruta nativa de forma
comercial, a partir das
espécies que vierem a ser
selecionadas/melhoradas.
Desta maneira não só
valorizaremos o que
temos, mas também
as protegeremos das
queimadas descontroladas
e do desmatamento,
evitando o risco da sua
extinção. Esta é uma
parceria que certamente
contribuirá para o
sucesso.”
José Alcobia, Frutisul –
Moçambique

ProSAM: TECNOLOGIAS
DE PROCESSAMENTO
DE SOJA NO BENIM
CONTEXTO: A adopção de métodos
de processamento de soja em produtos estabilizados, de fácil conservação e com elevado valor nutritivo
contribui para promover a segurança alimentar e nutricional nas
vertentes de qualidade e produtividade dos produtos e rendimento do
agregado familiar. Re-engenharia
de tecnologias de processamento
de leite de soja e de “afitin” no Sul e
Centro do Benim resultam em melhorjas na cadeia de valor da soja e
produtos derivados (leite e afitin).
DESAFIO: “Inovação para uma saúde fortificada”. Melhorar a cadeia
de valor de produtos derivados
da soja, nomeadamente o leite de
soja e o “afitin”, com vista à melhoria da segurança alimentar numa
área de alta vulnerabilidade. Permitir a pequenos produtores e às
suas organizações a apropriação
das tecnologias desenvolvidas pela
investigação e que utilizem os procedimentos recomendados para colocar os seus produtos processados
nos mercados rurais e urbanos.
SOLUÇÃO: Os parceiros de investigação desenvolvem tecnologias
inovadoras de produção, processamento, embalamento e comercialização de produtos derivados
da soja, ricos em proteínas, para a
melhoria da qualidade da alimentação de populações vulneráveis. Os
restantes parceiros desenvolvem
pacotes de serviços adaptados à
divulgação e adopção da inovação.
Está a ser elaborado um inventário
de tecnologias de processamento
de soja existentes para avaliar e
documentar o valor nutricional, segurança e composição microbiana
dos produtos, conhecer as preferências dos consumidor de leite e
afitin de soja, desenvolver e adaptar
tecnologias melhoradas de processamento e divulgá-las a todas as
partes interessadas.
BENEFICIÁRIOS: Mulheres processadoras de seis zonas rurais
de produção de soja: municípios
de Abomey-Calavi, Aplahoue, Bohicon, Bonou, Glazoue e Zogbodomey.
Formação de doze cooperativas de
mulheres (~1500 processadores),
servindo como impulsionadoras
para alcançar outros processadores. Federação das Uniões de Produtores do Benim (FUPRO) e os
seus associados.
PARCEIROS: Consortium Soy of
Benin - SOJAGNON-NGO, Instituto
Nacional de Investigação Agrária,
Faculdade de Ciências Agrárias e
FUPRO do Benim, IICT, e Universidade de Wageningen, Holanda.

“It is a pleasure
working with Instituto de
Investigação Científica
Tropical (IICT) since 2014.
The involvement of IICT in
the project Soya Afitin-Milk
(ProSAM) for research
works in order to improve
food security in Benin is
just what we were looking
for. We highly appreciate
IICT’s contribution to
improvement of milk
storage technologies to
address a crucial problem
of Beninese soy milk
producers. We must also
compliment IICT on your
engaging style and your
work methodology that set
the tone for achieving the
objectives of the project
we are currently running.
We wish you continue on
the same way for building
a long-lasting partnership
with Association of
Development of Soybean
(SOJAGNON). The feedback
of our organization
members also confirms
our satisfaction.”
Patrice Sewade, Coordenador
da SOJAGNON/ProSAM – Benim

Parcerias
de sucesso

piK
Man
Em destaque

Programa Doutoral
em Saber Tropical
e Gestão
TropiKMan PhD
Enquadrado na vertente Desenvolvimento de competências humanas
e institucionais, o Programa Doutoral em Saber Tropical e Gestão
– Tropical Knowledge and Management, promovido pelo IICT e acolhido pela Nova SBE, congrega outras
unidades orgânicas da UNL e 4 Universidades Africanas, 3 de língua
portuguesa UJES – Angola, UniCV –
Cabo Verde, UEM – Moçambique, e
1 de língua inglesa, a Universidade
de Pretoria, da África do Sul.

Agronegócio e Governação para o
Desenvolvimento, Agrobiotecnologia e Ciências da Saúde, incide em
áreas de investigação prioritárias
para as relações Norte-Sul(-Sul),
sendo valorizada a internacionalização triangular, e a multidisciplinaridade entendida como uma
ferramenta indispensável para
enfrentar os desafios de um mundo sem fronteiras e onde, no atual
contexto, a ação não se centra no
hemisfério norte.

O TropiKMan PhD é um programa
doutoral que surge como alternativa à “maldição dos silos” – the
silo curse – que domina grupos
sectoriais e áreas do conhecimento das nossas sociedades, propondo uma visão glocal, das periferias
para o centro e aplicada ao mundo
tropical, no espaço da lusofonia
global e das suas relações económicas e culturais. Foca os temas ligados à saúde, ambiente e
agricultura nas regiões tropicais,
enquadrados por condições únicas do ponto de vista climático,
ambiental, geográfico, económico, sociológico e cultural, e pelas
suas interações, que requerem
capacidade de conceptualizar e
solucionar problemas numa abordagem holística. A formação oferecida, com especialização em

OBJECTIVO: O TropiKMan visa estabelecer uma ligacão inovadora
entre as Ciências Naturais e Ambientais e a Gestão, dotando os seus
doutorados com uma atitude empreendedora e de trabalho em rede.
IMPACTO: O TropiKMan produzirá
uma rede de profissionais qualificados em empreendedorismo e
gestão empresarial, com capacidade de criação de novos negócios,
suportados num conhecimento em
ciências básicas com enquadramento na especificidade do ambiente sócio-económico e natural
dos trópicos, numa abordagem inovadora e distintiva.
EQUIPA: IICT, Nova SBE, IHMT,
FCSH, FCT, UEM, UniCV, UJES,
UPretória.

“Uma actividade
transversal acessível a
toda a África de língua
portuguesa e Timor-Leste;
Uma ponte entre povos que
falam a mesma língua, que
partilham partes da sua
história, que colaboram
entre si por um futuro
mais próspero para os
seus países; Uma rede de
docentes, investigadores
e estudantes que
partilharão um espírito
empreendedor e uma
perspectiva de gestão
sobre o Saber Tropical,
traduzindo ciência,
empresas e cultura para
o desenvolvimento em
cooperação triangular.”
Coordenação do programa
TropiKMan PhD

DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS PARA
A INOVAÇÃO DOS SISTEMAS
AGRÍCOLAS (CDAIS)
O QUE É:
O CDAIS é uma iniciativa da Comissão Europeia para estabelecer uma
parceria global para o Desenvolvimento de Competências para a
Inovação dos Sistemas Agrícolas,
com base num estudo a realizar em
8 países-piloto - Etiópia, Ruanda,
Níger, Angola, Bangladesh, Laos,
Guatemala, Honduras.

> Garantir que as intervenções
de CD em AIS, em 8 países-pilotos
sejam eficientes e orientadas para
as suas necessidades, integrando o
desenvolvimento de competências
individuais e capacidades organizacionais, facilitando políticas em
torno de parcerias prioritárias para
a inovação (incluindo as cadeias de
valor).

OBJECTIVOS:

EQUIPA: AGRINATURA (IICT/ISA
-ULisboa, IAO, NRI, CIRAD, ICRA,
BOKU), FAO (FAO-Angola), Governo
de Angola (IIA/IDA).

> Criar um mecanismo global eficaz para promover, coordenar e
avaliar o desenvolvimento de competências (CD) e abordagens para
fortalecer a inovação dos sistemas
agrícolas (AIS).
> Identificar necessidades de CD e
provisão existente para fortalecer o
AIS em 8 países-piloto são definidos
com precisão através de processos
multi-actores inclusivos, liderados
pelo país alvo.

PROIntensAfrica - Vias
para a intensificação
sustentável do sistema
agroalimentar
em África
O QUE É:
O crescimento esperado da população mundial de 7 para 9 biliões,
em 2050, e as dietas em mudança
requerem uma maior disponibilidade de alimento, até esta data. África
enfrenta o duplo desafio de manter
a sua auto-suficiência alimentar e
a diversidade do seu sector agrícola, enquanto sua população deverá
duplicar. Como pode a investigação
ajudar na resposta a este desafio?
OBJECTIVO:
O PROIntensAfrica é projetado para
construir um vasto programa de
investigação sobre a intensificação
sustentável da agricultura na África sub-sahariana. Trata-se de uma
parceria internacional de 23 instituições nacionais e regionais dos
continentes Europeu e Africano.
As vias para alcançar uma intensificação sustentável da agricultura
podem incluir princípios modernos
de input elevado, conceitos de pro-

dução agro-ecológica, ou uma combinação de ambos. O PROIntensAfrica considera todas as vias atuais,
utilizando-as para formular uma
agenda científica de longo prazo.
EQUIPA:
Parceiros africanos
FARA (Gana), CORAF / WECARD
(Senegal), CCARDESA (Botswana),
ASARECA (Uganda), AFAAS (Uganda), ARC (África do Sul), CSRI-CRI
(Gana) e INERA (Burkina Faso).
Parceiros europeus
Wageningen UR (Holanda), CIRAD
(França), UCL (Bélgica), SLU (Suécia), IICT (Portugal), Luke (Finlândia), Universidade de Copenhaga
(Dinamarca), ZEF (Alemanha), INIA
(Espanha), NRI (Inglaterra), Teagasc (Irlanda), BOKU (Áustria), Universidade de Ciências da Vida (República Checa), Universidade Szent
Istvan (Hungria) e Bioforsk (Noruega).

