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18ª ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO RUFORUM 2022 
 

CRIAR CONVERGÊNCIA DE INVESTIMENTO NO ENSINO SUPERIOR NA ÁFRICA PARA MAIOR 
IMPACTO 

 
Ministros da Agricultura, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovações 

Diálogo da Mesa Redonda 
Data: Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2022 

Horário: 8:30-13:30 Horário do Zimbabwe 
Local: HICC 

 
Foco: Analisar o progresso desde Gana e explorar caminhos para fortalecer a colaboração entre 

países no campo da Educação Agrícola Superior e desenvolvimento agrícola 
 

Contato: Professor Adipala Ekwamu, Secretário Executivo, RUFORUM 
E-mail: e.adipala@ruforum.org 

 
 
Fundo 
 
O RUFORUM foi estabelecido pelos Vice-Chancelers em 2004 para atender a três objectivos 
básicos: 
 

1. Fornecer uma plataforma para rede, mobilização de recursos e advocacia para transformar 
as universidades em relevância para o desenvolvimento sustentável inclusive 

2. Racionalizar o uso de recursos e melhorar as economias de escala e escopo 
3. Fornecer uma plataforma para formar graduados de qualidade para apoiar os processos 

de desenvolvimento na África 
 
Em 2018, as universidades da rede Fórum Regional de Universidades para Capacitação em África 
(RUFORUM) adoptaram a Estratégia Africana de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(AHESTI)/Visão 2030 como um quadro orientador para fortalecer a contribuição das universidades 
para o desenvolvimento de África. Isso teve como premissa a percepção de que as universidades e 
seus constituintes têm um papel significativo no desenvolvimento sustentável para cumprir as 
metas da Agenda 2063 e dos ODS. A intermediação do conhecimento, a ciência, a tecnologia e as 
inovações conduzirão estas Agendas para que África possa obter quaisquer benefícios tangíveis. 
Simultaneamente, a reunião ministerial de 2018 realizada durante a Sexta Semana Africana do 
Ensino Superior e a Conferência Bienal RUFORUM em Nairobi desafiou as universidades africanas 
a desenvolver programas de investimento regional para melhorar o desenvolvimento do capital 
humano e fortalecer a colaboração entre países no campo do Ensino Superior Agrícola e 
desenvolvimento agrícola. Posteriormente, cinco iniciativas continentais foram endossadas pela 
Mesa Redonda Ministerial de 2019 durante a 15ª Reunião Geral Anual em Cape Coast, Gana. A 
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mesa redonda ministerial de acompanhamento durante a 17ª Assembleia Geral e Trienal do 
RUFORUM realizada no Benin 2021, além do endosso da Carta do RUFORUM, identificou três áreas 
principais de foco para avançar o processo 
 

1. Fortalecer os vínculos dentro e entre o sector educacional e outros sectores 
2. Parcerias para o Fortalecimento do Ensino Superior Agropecuário e da Segurança Alimentar 

e Nutricional 
3. Compromisso político de alto nível dos Ministros Africanos, Chefes de Estado e Governo 

para Fortalecer os Sistemas Agroalimentares 

Esta reunião tem como pano de fundo o UNFSS, onde os Vice-Chancelers fizeram uma declaração 
para Mobilizar recursos para iniciativas continentais que apoiem o desenvolvimento do capital 
humano que aumente a capacidade de África em investigação, inovação e empreendedorismo e a 
Declaração de Lilongwe da Cimeira dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas (UNFSS) conforme 
delineado pela Cimeira organizada por Sua Excelência o Dr. Lazarus Chakwera, Presidente da 
República do Malawi. Em todas essas convocações destaca-se a necessidade de fomentar e facilitar 
a colaboração activa de universidades e governos nacionais para promover CT&I em benefício do 
crescimento e desenvolvimento da comunidade. 
 
O principal objectivo da Mesa Redonda Ministerial de 2022, portanto, é revisar o progresso desde 
Gana e explorar caminhos para fortalecer a colaboração entre países no campo da Educação 
Agrícola Superior e desenvolvimento agrícola 
 

a) Vários marcos foram alcançados desde a mesa redonda do Benin de 2021. O apoio ao 
Programa de Fortalecimento da Educação Agrícola Superior na África (SHAEA) foi revivido. 
O programa de USD 70 milhões apoiado pelo Banco Mundial agora reconfigurado para se 
concentrar no fortalecimento das ligações entre as universidades dos países participantes 
e as necessidades do sector agrícola regional no âmbito dos Centros de Excelência de 
Educação Superior da África Oriental e Austral Projecto de Financiamento Adicional - 
Financiamento Adicional (ACE II AF) está em um estágio avançado estágio no Malawi e 
Moçambique. Seis Centros Africanos de Excelência foram identificados, cinco (5) no Malawi 
e um (1) em Moçambique. Esses centros são projectados para promover a colaboração 
dentro dos países e em toda a região africana. Esperamos que outros países tomem 
providências para participar desta iniciativa. 

b) O RUFORUM continua com o seu programa colaborativo de Assistente de Ensino Graduado, 
que fornece uma estrutura para o desenvolvimento de capital humano baseado em 
África/Rede 

c) Novos programas apoiados pelo governo foram incorporados, a Fundação BRIDGIN assinou 
um acordo de US$ 500 milhões para apoiar centros de excelência de alta tecnologia em 
Uganda. Também se comprometeu a apoiar o estabelecimento de centros de ensino 
superior de alta tecnologia em um programa baseado em Malawi que promoverá a 
colaboração regional na região da África Oriental e Austral. 
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d) Foi iniciada a plataforma de recursos de aprendizagem electrónica RUFORUM para 
promover o ensino online em toda a rede. Este programa é apoiado pelo Banco Árabe para 
o Desenvolvimento Econômico na África (BADEA), e o apoio está permitindo o 
compartilhamento de recursos de ensino em toda a rede 

e) O BADEA também se ofereceu para fornecer apoio bilateral a 3-5 países da África 
Subsariana para fortalecer sua productividade agrícola, gestão pós-colheita e agregação de 
valor 

f) Duas iniciativas Agricultura Inteligente para o Clima foram operacionalizadas. Estes são 
programas colaborativos com uma gama diversificada de parceiros do sector de pesquisa, 
especificamente os CGAIRs, o sector privado, a comunidade e os sectores público. 

 
Embora se destaquem como ilhas de sucesso, ainda são fragmentadas e se concentram em alguns 
países. Notavelmente, Malawi, Moçambique e, de forma limitada, Uganda. é importante ter uma 
abordagem mais intencional e estruturada para garantir que o sector de educação agrícola superior 
seja mais colaborativo e conectado em todo o continente. É importante que os formuladores de 
políticas explorem, identifiquem e operacionalizem caminhos que reúnam diferentes actores, mas 
principalmente convoquem actores do ensino superior agrícola e actores de C&I para dar uma 
contribuição significativa para o desenvolvimento econômico da África. Especificamente, deliberar 
sobre as áreas de foco para Mobilizar o apoio dos Governos Africanos, da Comissão da União 
Africana e de outras partes interessadas para: 
 

1. Compromisso com o financiamento de longo prazo para o ensino superior agrícola, ciência, 
tecnologia e inovações 

2. Investimento em programas para jovens que desenvolvam habilidades técnicas 
necessárias, empreendedorismo e adopção de soluções digitais para expandir a inovação e 
a empregabilidade 

3. Explorar a possibilidade de mais países acessarem o apoio do Banco Mundial por meio da 
janela de financiamento ACE II AF 

4. EXPLORAR PARA IMPLEMENTAÇÃO: Intervenções estratégicas e parcerias para catalisar a 
formação de pós-graduação e pós-doutorado para reforçar a capacidade das universidades 
de gerar o conhecimento, habilidades e inovações necessárias para o desenvolvimento de 
sistemas agroalimentares sustentáveis na África. 

 
Abordagem 

1. Um representante dos especialistas técnicos fará uma apresentação sobre o progresso, 

sstado e acções acordadas para levar adiante a política, a universidade e o processo de 

outras partes interessadas. 

2. Os Parceiros de Desenvolvimento farão declarações sobre as oportunidades existentes para 

operacionalização das iniciativas. 



 

 

CO-ORGANISERS: 

3. Espera-se que os ministros presentes façam breves declarações sobre a situação do 

compromisso e forneçam informações sobre como enfrentar os desafios que afectam a 

operacionalização das diferentes iniciativas. 

4. A mesa redonda dos Ministros atrairá participantes dos Ministérios da Agricultura, Ensino 

Superior, Ciência e Tecnologia em diálogo com os Parceiros de Desenvolvimento para a 

realização dos esforços para construir a capacidade de Ciência, Tecnologia e Inovação de 

África. Outros participantes esperados incluem BADEA, Banco Mundial, Organização para 

Agricultura e Alimentação e a Organização Árabe para o Desenvolvimento Agrícola (AOAD) 

5. O resultado final será um plano de acção revisado e endosso de áreas identificadas de 

engajamento para colaboração na promoção de CT&I. 

  

Local de reunião 

A reunião será realizada na Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2022, das 8h30 às 13h30 no HICC. O 

Presidente da Sessão será o Ministro do Ensino Superior e Terciário, Ciência e Desenvolvimento, 

Governo do Zimbabué. 

Um projecto de programa da Mesa Redonda está anexado abaixo: 

 

Esboço do programa 

Mestre de Cerimônias: Dr. Emmanuel Tendai Nyahangare 

Relatores da Sessão: Dra. Florence Nakayiwa, Dra. Sylvanus Mensah, Dr. Hatim Elamin, Sr. Artur 

Fernando Inacio e Sr. Moses Waswa 

 

Horário Item da Agenda  Parte Responsável 

0830-0900 Chegada e registro LOC 

Presidente da Sessão: Exmo. Prof. Dr. Amon Murwira, Ministro do Ensino Superior e Superior, Inovação, 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, Zimbabué 

09:00-09:10 Comentários de boas-vindas Prof. Dr. Paul Mapfumo, Vice-Chanceler, 
Universidade do Zimbábue, Zimbábue 

09:10-09:20 Preparando a cena Prof. Dr. Adipala Ekwamu, Secretário 
Executivo, RUFORUM 

09:20-09:30 Declaração em nome do Governo do 
Zimbabué 

Exmo. Prof. Dr. Amon Murwira, Ministro do 
Ensino Superior e Superior, Inovação, 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, 
Zimbabué 

 
 

 S.Excia. Prof. Dr. Abebe Haile-Gabriel, Director 
Geral Adjunto, FAO 
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09:30-10:00 

Declarações dos Sócios (05 minutos para 
cada sócio) 
 

S.Excia. Prof. Dr. Ibrahim El-Dukheri, Director 
Geral, Organização Árabe para o 
Desenvolvimento Agrícola (AOAD) 

Dra. Roberta Malee Bassett, Líder Global para 
Educação Superior, Práctica Global de 
Educação 

O Banco Mundial 

Representante do Banco Árabe para o 
Desenvolvimento Econômico na África (BADEA) 

Dr Yemi Akinbamijo, Director Executivo, Fórum 
de Pesquisa Agrícola na África (FARA) 

10:00-10:20  Todos 

10:20-10:30  Dr Patrick Okori, novo secretário executivo da 
RUFORUM 

10:30-10:40 Discussão aberta Todos 

10:40-11:10 Pausa de Saúde LOC to Guide 

11:10-12:10 Declarações dos Ministros por País (5 minutos por país): Situação da Agricultura, Ensino 
Superior e Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e áreas-chave para cooperação entre 
países 

12:10-12:40 Discussões Gerais Exmo. Prof. Amon Murwira, Ministro do Ensino 
Superior e Superior, Inovação, 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, 
Zimbabué 

12:40-13:00  Prof. Dr. Fanuel Tagwira, Secretário 
Permanente, Ministério do Ensino Superior e 
Superior, Inovação, Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, Zimbabué 

13:00-13:20 Relatório da Reunião de Peritos Técnicos 
de 13 de Dezembro de 2022 e 
Consideração do Projecto de 
Comunicado Ministerial 

Tudo 

13:20-13:30 Reações ao projecto de relatório e 
comunicado 

Exmo. Dr. Ansioso Jongwe Masuka, Ministro de 
Terras, Agricultura, Pescas, Água, Clima e 
Desenvolvimento Rural, Zimbábue 

13:30-14:30 ALMOÇO 

* Os participantes são convidados a participar no Jantar Ministerial organizado pelo Governo do Zimbabué 

(Horário: 18:00 – 21:30; Local a confirmar) 


