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Fundo 

A África é o continente mais jovem do mundo, com 70% da população abaixo dos 30 anos, idade 

média de 19 anos e taxa de fecundidade estimada em 4,66. Prevê-se que a população de 200 

milhões de jovens em África duplique até 2050. Existe um descompasso entre o número de 

jovens africanos que entram na força de trabalho e o número de novos empregos criados em 

todo o continente a cada ano. No entanto, os jovens africanos são ágeis, adeptos, criativos e 

inovadores. Impulsionados pela necessidade e, para alguns, pela confiança nas suas capacidades 

para enfrentar o desafio empresarial nas circunstâncias prevalecentes, muitos jovens africanos 

criaram os seus próprios pequenos negócios em grande parte no sector informal. 

O Objectivo 2 da Agenda Africana 2063 procura contrariar os desafios anteriores, fornecendo 

cidadãos bem educados e uma revolução de competências sustentada pela Ciência, Tecnologia 

e Inovação. A consecução desse objectivo requer políticas estratégicas, programas e 

intervenções de redução de risco para facilitar a geração e transferência de conhecimento e 

oportunidades de acesso à educação, tecnologia, mercados, serviços financeiros e instituições. 

Os desafios que limitam as oportunidades dos jovens são interconectadas, multifacetadas, 

dinâmicas e persistentes. Consequentemente, gerar, dimensionar e sustentar iniciativas de 

desenvolvimento de jovens requer intervenções em vários níveis, multidisciplinares, multiatores 

e multissetoriais. Isso ajudará a liberar o potencial de produção dos jovens por meio de 
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resultados sinérgicos de desenvolvimento que vão desde a formação de capital humano, 

segurança alimentar e nutricional, diversificação dos meios de subsistência e empoderamento e 

transformação das mulheres, incluindo a acumulação de activos productivos. 

Ao longo dos anos, a Fundação Mastercard comprometeu-se a democratizar as oportunidades 

para que os jovens africanos aprendam, cresçam e prosperem. A fundação fez investimentos 

estratégicos para gerar, dimensionar e sustentar soluções para os desafios do desenvolvimento 

da juventude na África. Por exemplo, através do Fórum Regional de Universidades para 

Capacitação em Agricultura (RUFORUM), a fundação está financiando o projecto “Transformando 

as Universidades Agrícolas Africanas para contribuir significativamente para o crescimento e 

desenvolvimento da África (TAGDev)”. O projecto implementado pela Universidade de Gulu e 

pela Universidade de Egerton visa transformar as universidades agrícolas africanas e seus 

graduados para responder melhor aos desafios do desenvolvimento por meio da aplicação 

aprimorada da ciência, tecnologia, negócios e inovação para a transformação da agricultura rural. 

O TAGDev possibilitou a incorporação de abordagens prácticas de empreendedorismo na oferta 

de treinamento, desenvolveu capacidades empreendedoras de jovens, facilitou a colaboração 

universidade-indústria e a interação de estudantes universitários com o sector privado e 

comunidades agrícolas. Os jovens formados pelo projecto criaram iniciantes e estão activamente 

envolvidos na transformação rural por meio de pesquisa e prestação de serviços complementares 

de extensão e assessoria. Assim, essas mulheres e homens jovens representam o movimento de 

agentes de mudança transformadora que oferecem contribuições significativas para a economia 

africana. 

 

Objectivo  

O objetivo deste evento é fornecer uma plataforma para os beneficiários do TAGDev (estudantes 

e ex-estudantes) compartilharem suas experiências e o impacto do programa em suas vidas, 

instituições e comunidades com a Fundação Mastercard e um público global. 

 

Temas  

O evento transmitirá o impacto do programa TAGDev no seguinte: 

1. Fomentando jovens para inovações do agronegócio, desenvolvimento empresarial e 

empregabilidade por meio do compartilhamento de histórias de sucesso de quem possui 

negócios, está empregado e/ou transformou suas pesquisas em negócios 

2. Aproveitar a pesquisa agrícola para a transformação rural através do 

compartilhamento de histórias de sucesso de quem está empregado/envolvido em 
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pesquisa, desenvolveu soluções comunitárias de sua pesquisa e/ou está cursando 

doutorado 

3. Evidência de empoderamento das comunidades por meio de microempresas agrícolas 

sustentáveis, caridade e serviços de consultoria em segurança alimentar e nutricional 

usando a experiência de comunidades de refugiados 

4. Fortalecimento das capacidades universitárias para treinamento empresarial por meio 

de administradores universitários e líderes de programas compartilhando experiências de 

implementação de um programa único na Universidade de Gulu e na Universidade de 

Egerton 

Formato da Sessão 

O evento de um dia foi concebido como uma sessão online moderada e interactiva com um 

discurso principal e painéis de discussão envolvendo sessões de separação. Os participantes 

incluirão principalmente estudantes e ex-estudantes da TAGDev, Fundação Mastercard, 

RUFORUM, Universidade do Gulu e funcionários e estudantes da Universidade do Egerton, 

agricultores e partes interessadas envolvidas no treinamento dos estudantes e o público em 

geral. 

 

Esboco do Programa  

HORA 
(Nairóbi) 

15:00 - 18:30 
ACTIVITDADE Oradores 

Moderadora: Sra. Elizabeth Nderitu, Vida e Indução do Estudante, Coordenador, Programa de 
Acadêmicos MCF, EARTH Universidade, Costa Rica 

15:00 –15:10 Sessão aberta Introdução por Assoc. Prof. Anthony Egeru, 
-Palavras de boas-vindas do Prof. Dr. Adipala Ekwamu, 
Secretário Executivo, RUFORUM 

15:10  – 15:20  Nota chave Apresentação principal sobre “O movimento de agentes de 
mudança na África” – pela Assoc. Prof. Michael Hauser, da 
Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida, Viena, e 
Cientista Principal, ICRISAT 
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15:20 – 15:50 Painel de 
Discussão 

Formando jovens para inovações no agronegócio, 
desenvolvimento empresarial e empregabilidade 
 
Moderado pelo Sr. John Mugonya, Gestor de Programa (Uganda), 
Aliança de Agroempreendedorismo 
 
Painelistas: 

- Sr. Samuel Mwangi, Diretor e CEO, Tecnologia Plotus: 
Inovação e empreendimento 

- Sra. Milcah Wambua, Almoços de mesa: Inovação e 
empreendimento 

- Sra. Redempter M. Mutinda, Consultora de Pesquisa 
ICRISAT: Empregabilidade 

15:50 – 16:20 Painel de 
Discussão 

Capacitar as comunidades por meio de microempresas 
sustentáveis baseadas em fazendas, caridade e serviços de 
consultoria em agricultura, segurança alimentar e nutricional 
 
Moderado pelo Sr. Elolu Samuel, Administrador do Programa 
TAGDev, Universidade de Gulu 
 
Painelistas: 
- Sr. Geoffrey Ngenoh, Gerente, Sociedade Cooperativa de 
Agricultores Kaplomboi ROTU, Quênia 
- Sr. Akejo G. Victor, Fundador/Director Administrativo, GAO-UG 
Limited 
- Sra. Marvin Nafula, André Alimentos Internacionais, Uganda 

- Sra. Docus Alowo, estudante de doutorado, Universidade 
de Gulu 

Sessões de separação 

16:20 – 16:50 
 
Session 1 

Painel de 
Discussão 

Aproveitando a pesquisa agrícola para a transformação rural 
Moderado pelo Dr. Sylvanus Mensah, Responsável Técnico de 
Recrutamento e Treinamento, RUFORUM 
 
Painelistas: 
- Sra. Irene Akite, estudante de doutorado, Universidade de Gulu 
- Sr. Daniel M. Okello, professor assistente, Universidade de Gulu 

- Dr. Marius Affonfere, Universidade Nacional de Agricultura, 
Benin 
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16:50 – 17:20 
 
Session 2 

Vídeos Impacto familiar e comunitário da bolsa TAGDev 
 
- Sra. Mahoussi Simone, Directora Executiva, Benin AgroTrans 
- Sra. Aipa Grace Bekah, Serviços de consultoria comunitária, 
Turkana, Quênia 
- Sra. Lucy Aciro, Professora Assistente, Universidade do Sagrado 
Coração, Gulu, Uganda 
- Sr. Kenneth Kidega, Universidade de Gulu, Uganda 

- Sr. Nobert Okellokoko, Diretor Agrícola do Distrito de 
Pader, Uganda 

17:20 – 17:40 Diálogo da 
Mesa 
Redonda 

Que políticas e investimentos são necessários para fortalecer as 
capacidades universitárias para a formação empreendedora? 
(Políticas holísticas, bem coordenadas, específicas do contexto, 
multissetoriais, científicas e baseadas em evidências e inclusivas) 
 
Moderado pela Sr. Emannuel Okalany, Especialista Técnico – 
Desenvolvimento e Parceria, RUFORUM 
 
Debatedores: 

- Prof. Dr. Patience Mshenga, Reitor, Faculdade de 
Agricultura, Universidade de Egerton 
- Dr Walter Odongo, Professor Sênior, Universidade de 
Gulu, Uganda 

17:40 – 18:00 Reflexão e 
consideraçõe
s finais 

Sr. Emannuel Okalany, Especialista Técnico – Desenvolvimento e 
Parceria, RUFORUM 

 
John Mugonya  
Gerente de Programa (Uganda) 
Aliança de Agroempreendedorismo 
Parque Industrial de Namanve 
Caixa Postal 1509, Campala 
Tel: +256 771890353 
mugonyajohn@gmail.com   
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