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Voto de Agradecimento 

Prof. Doutor Theresia Nkuo-Akenji, Vice-Chanceler da Universidade de 

Bamenda, Camarões e Vice-Presidente do Conselho da RUFORUM 

Reunião de Negócios da RUFORUM 

 

Realizado Virualmente em 20 de novembro de 2020 

Distintos convidados da Reunião Geral Anual da RUFORUM de 2020, Senhoras e 

Senhores. 

É um privilégio e uma grande alegria para mim estender a gratidão a todos vocês por 

contribuírem para o sucesso da Reunião Geral Anual da RUFORUM e suas actividades 

associadas. 

Permita-me estender um agradecimento especial ao nosso anfitrião, Hicham EL 

HABTI, o Presidente da Universidade Politécnica Mohammed VI. Senhor, 

agradecemos a UM6P por permanecer comprometido com sua oferta de sediar a 

Reunião Geral Anual RUFORUM 2020 em seu Campus em Ben Guerir, Marrocos, mas 

devido ao COVID-19, isso foi feito virtualmente. No entanto, atendeu às nossas 

expectativas e o evento de ontem durante o Dia do Marrocos nos deu a 

oportunidade de aprender sobre o Marrocos, seu povo, a agricultura e o sector da 
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educação. RUFORUM tem tudo a ver com isto: criar oportunidades para conhecer 

melhor o nosso continente e promover a colaboração intra-africana no campo do 

ensino superior em África. 

 

Permitam-me também estender a gratidão à Organização para a Alimentação e 

Agricultura das Nações Unidas pela parceria com a RUFORUM, e ao Director Regional 

Prof. Doutor Abebe Haile-Gabriel pelo seu empenho e apoio e participação na 

Reunião Geral Anual da RUFORUM de hoje. 

 

Sua Excelência, Prof. Doutora Sarah Anyang Agbor, a Comissária para Recursos 

Humanos e Ciência e Tecnologia da Comissão da União Africana, permita-me 

estender uma gratidão especial a você por agraciar esta ocasião e por sempre apoiar 

a Rede da RUFORUM e seus esforços. Pedimos humildemente que a União Africana 

defenda as cinco iniciativas continentais acordadas pelos Ministros Africanos no Gana 

em Dezembro de 2019, de modo a permitir que as Universidades Africanas 

contribuam mais eficazmente para a realização da Agenda 2063 para África. 

Permita-me agradecer ao Director Executivo da Fundação Kellogg, La June 

Montgomery Tabro, por honrar nosso convite para falar em nossa Reunião Geral 

Anual de Universidades Africanas. Apreciamos aprender sobre o trabalho da 

Fundação Kellogg e pedimos que a Fundação WKK Kellogg dê atenção especial à 



                                                                                                                                                       

Page 3 of 3                   The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM) 

África, enquanto trabalhamos para abordar a divisão educacional, estendendo 

oportunidades para comunidades marginalizadas e desfavorecidas e apoiando o 

desenvolvimento de habilidades para jovens africanos. Eu confirmo e asseguro que a 

RUFORUM está pronta para unir esforços com você nestes esforços. 

 
Professor Doutor José A. Zaglul, presidente da Confederação Global de Associações de 

Ensino Superior para as Ciências Agrárias e da Vida, agradecemos imensamente sua 

participação e suas percepções sobre as transformações necessárias para aumentar a 

relevância da educação universitária, e o apelo por lideranças transformadoras de 

nossos vice-reitores / Reitores. 

 
Aos nossos governos e parceiros de financiamento: Muito obrigado por apoiar as 

actividades do RUFORUM. Ajude-nos a aumentar nosso trabalho. 

 

A todos os participantes que participaram da Reunião de negócios da AGM e de 

outras actividades da AGM, incluindo as Paletsras, muito obrigado. Convido todos 

vocês para a Sétima Semana Africana do Ensino Superior e a Conferência Trienal da 

RUFORUM que será realizada de 6 a 10 de dezembro de 2021 em Cotonou, Benin. 

 
Por fim, reconheço e agradeço ao Conselho da RUFORUM, seus Comitês e ao 

Secretariado regional pelo excelente trabalho em garantir não só o sucesso da 

Assembleia Geral Anual de 2020, mas em todos os assuntos relacionados ao bom 

funcionamento da Rede e ao impacto positivo das nossas universidades no 

desenvolvimento econômico do continente africano por meio do desenvolvimento e 

inovação do capital humano. 


