
 

 
CO-ORGANISERS:  
 

 

18ª ASSEMBLÉIA GERAL ANUAL (AGM) DO RUFORUM 

 

Colaboração ganha-ganha para a academia e o sector privado no sector 

agroalimentar da África 

 

Nota Conceiptual 

 

Local: Centro Internacional de Convenções de Harare 

Data: 14 de Dezembro de 2022 

Horário: 08:30 – 13:30 Horário Local 

 

Fundo 

As instituições de pesquisa e treinamento e o sector privado com fins lucrativos estão 

activamente engajados no crescimento do sector agrícola e alimentar da África como o motor 

para a maioria das economias africanas, com base em seus conhecimentos e mandatos. No 

entanto, na maioria das vezes, os dois parceiros complementares estão operando 

isoladamente ou interagindo minimamente, mas se o nível de interação entre os dois fosse 

maior, o benefício individual para cada um e, finalmente, o sector agroalimentar da África 

seria maior do que é agora. Existem enormes oportunidades de negócios no sector agrícola e 

alimentar da África. Dr. Akinwumi Adesina, o Presidente do Banco Africano de 

Desenvolvimento afirmou que “o tamanho do sector de alimentos e agricultura na África 

aumentará para US$ 1 trilhão até 2030. Dentro da África, a população é agora de 1,2 bilhão e 

dobrará para 2,5 bilhões até 2050 Todos esses devem comer e somente através da 

alimentação e do agronegócio isso pode ser alcançado”, afirmou. O que a África fizer com os 

alimentos determinará o futuro dos alimentos, já que 65% das terras aráveis que restam para 

alimentar o mundo estão aqui”, disse Adesina. “A agricultura é a profissão e o negócio mais 

importantes do mundo.” 

O sector privado desempenha um papel crítico na produção, agregação de valor e 

distribuição, garantindo assim o acesso equitativo a alimentos e produtos agrícolas em todo 

o continente e globalmente. O sector privado também tem o inventário de problemas 

práticos que afectam o sector agroalimentar, a vinculação a consumidores e productores, 

recursos financeiros entre outros recursos críticos necessários para o crescimento do sector 

agroalimentar. As instituições acadêmicas e de pesquisa possuem uma riqueza de capacidade 

humana e de infraestrutura para realizar pesquisas, desenvolver conhecimentos e productos 

que solucionem os desafios que afectam o sector agroalimentar. Ciência, tecnologia e 

inovação são mais críticas do que nunca, porque o sector agroalimentar da África enfrenta 

desafios de impactos das mudanças climáticas, pragas e doenças, declínio da fertilidade do 

solo, volatilidade nos mercados e mudanças no estilo de vida dos consumidores que exigem 

conhecimento e adaptação baseada em tecnologia para lucros maiores e sustentáveis. A 

crescente pressão do sistema agroalimentar no ambiente natural e social está exigindo um 

agronegócio mais ecologicamente correcto e ambientalmente sustentável, como energia 
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verde, transporte de baixa emissão, embalagens biodegradáveis, etc. desenvolvimento, 

perícia que as instituições de pesquisa e treinamento possuem. No entanto, devido ao fosso 

operacional entre o sector privado e as instituições de investigação e formação, o ritmo a que 

as tecnologias africanas são desenvolvidas é lento. Isso deixa o sector privado para importar 

tecnologias a um custo mais alto, aumentando assim o custo de produção e, em última 

instância, o preço dos productos, restringindo a proporção da população que pode pagar. 

O Fórum Regional de Universidades para Capacitação em Agricultura (RUFORUM), uma rede 

de 157 universidades em 40 países africanos, está se oferecendo para preencher a lacuna 

entre a academia e o sector privado como um mecanismo para acelerar o crescimento 

liderado pelo sector privado do sistema agroalimentar da África. O objectivo geral da 

intervenção do RUFORUM é aumentar o crescimento do sector agroalimentar da África para 

criar empregos e crescimento econômico, aprimorando a implantação de ciência, tecnologia 

e inovação para o crescimento do sector agroalimentar privado. Como parte de suas 

actividades para atingir esse objectivo, o RUFORUM organizou uma série de reuniões de 

consulta entre a academia e o sector privado. 

A última grande consulta foi realizada em 7 de Dezembro de 2021 como um evento híbrido 

em Cotonou, Benin. As áreas potenciais de cooperação entre o sector privado e a academia 

foram propostas, incluindo, entre outras, as seguintes; 

a. Pesquisa e inovação para novos productos e mercados 

b. Pesquisa e inovação para sustentabilidade ambiental, social e de governança 

c. Formação conjunta da próxima geração de empresários e profissionais do sector 

agroalimentar 

d. Cooperar na entrega da responsabilidade social 

e. Consultorias de curto prazo 

As áreas (a) e (b) podem ser fornecidas por meio de projectos de Pesquisa e Desenvolvimento 

comissionados em conjunto por estudantes de Pós-graduação e professores com termos e 

condições claros para gerenciamento de propriedade intelectual. (c), (d) e (e) e outras 

actividades colaborativas serão implementadas com base na disponibilidade de recursos com 

termos e condições claros para o benefício de curto, médio e longo prazo de cada parceiro. 

Para aproveitar o ímpeto das consultas anteriores e desenvolver acções futuras, um evento 

físico acadêmico-sector privado foi organizado em Harare, Zimbábue, na Quarta-feira, 14 de 

Dezembro de 2022, para identificar concretamente as áreas de colaboração. Este evento 

reunirá um pequeno grupo de representantes do sector privado e da academia para; 

a. Revisar e priorizar áreas temáticas da colaboração academia-sector privado 

b. Acordar mecanismos para colaboração ganha-ganha entre a academia e o sector 

privado 

c. Propor projectos-piloto para experimentar parcerias a nível continental entre a 

academia e o sector privado 
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Abordagem para a reunião 

A reunião será por convite apenas para representantes selecionados do sector privado e da 

academia para discutir abertamente os detalhes das áreas de colaboração. Uma apresentação 

de fundo sobre o benefício potencial da colaboração entre academia e sector privado para o 

crescimento do sector agroalimentar da África será feita pelo RUFORUM. Com base nesta 

apresentação e nos preparativos anteriores, os representantes do sector privado e da 

academia apresentarão suas expectativas, propostas de valor e mecanismos de colaboração 

na parceria para o crescimento conjunto do sector agroalimentar. Será realizada uma 

discussão plenária para acordar conjuntamente as áreas de interesse comum, priorizar acções 

de curto, médio e longo prazos, modalidades de cooperação e projectos-piloto. Um plano de 

acção será então desenvolvido com a designação de uma equipe da academia, sector privado 

e Secretaria do RUFORUM para acompanhamento. 

 

Esboço de programa 

Horário Actividade Pessoa responsável 

8:30 – 9:00 Inscrições e apresentações  

9:00 – 9:10 Comentários de boas-vindas do RUFORUM Prof. Adipala Ekwamu 

9:10 – 9:30 Benefícios da colaboração academia-sector 
privado para o crescimento do sector 
agroalimentar da África 

Secretaria do RUFORUM 

9:30 – 10:00 Discussão plenária sobre os benefícios 
esperados 

Moderador 

10:00 – 10:30 Pausa para Café/Chá/Saúde Secretaria do RUFORUM 

10:30 – 11:30 Discussões em grupo 1: Expectativas do sector 
privado, propostas de valor e mecanismos 
ideais para colaboração com a academia 

Representantes do sector 
privado 

10:30 – 11:30 Discussão em grupo 2: Expectativas da 
academia, propostas de valor e mecanismos 
ideais para colaboração com o sector privado 

apresentador de academia 

11:30 – 12:00 Apresentação plenária de expectativas, 
proposta de valor e mecanismos de 
colaboração 

líderes de grupo 

12:00 – 12:30 Discussão aberta sobre áreas prioritárias e 
mecanismos para operacionalização das áreas 
propostas 

Moderador 

12:30 – 13:00 Desenvolvimento do plano de acção e próximos 
passos 

Moderador 

13:00 – 13:10 Considerações finais Sector privado 

 

 

 

 


