Projecto Regional de Fortalecimento do Ensino Superior Agrário para a
Transformação dos Sistemas Agro-Alimentares em África (SHAEA)
CHAMADA PARA PROPOSTAS
31 de Agosto de 2018
Numa colaboração com os Governos de Camarões, Costa do Marfim, Gana, Quénia, Malawi e
Moçambique, o Grupo Banco Mundial (The World Bank Group – WBG) e o Fórum Regional de
Universidades para Capacitação em Agricultura (Regional Universities Forum for Capacity Building
in Agriculture – RUFORUM) lançam conjuntamente a chamada para submissão de propostas para
um Projecto Regional de Fortalecimento do Ensino Superior Agrário para a Transformação dos
Sistemas Agro-Alimentares em África (Strengthening Higher Agricultural Education for Agri-Food
Systems Transformation in Africa – SHAEA). O principal objectivo deste projecto é desenvolver
recursos humanos competentes e relevantes necessários para acelerar a transformação dos
sistemas agro-alimentares em África através do fortalecimento de (i) educação e formação agroalimentar melhorada com abordagens transdisciplinares, aprendizagem experimental e pesquisa
aplicada nas Universidades Âncoras Regionais (RAUs) seleccionadas; (ii) ligações universitárias ao
sector agrário, tanto a nível regional como nacional – suas prioridades, necessidades e
intervenientes; e (iii) parcerias entre universidades e entidades públicas e privadas do ramo agroalimentar tanto dentro como fora de África. O projecto SHAEA é parte do investimento significativo
do WBG no Ensino Superior em África com ênfase regional que complementa o projecto dos Centros
de Excelência de Ensino Superior em África (Africa Center of Excellence – ACE), bem como os
projectos agrários regionais – o Projecto de Transformação Agrária da África Ocidental (West
African Agricultural Transformation Project – WAATP) e Projecto de Transformação Agrária da
África Oriental e Central (Eastern and Central African Agricultural Transformation Project –
ECAATP).
O Projecto SHAEA foi desenvolvido através de uma ampla consulta ao longo de anos a
intervenientes relevantes em África incluindo Governos e sector privado na região de Africa. O
projecto pretende construir capacidade e conhecimento em seis áreas áreas-chave de lacunas de
conhecimento identificadas: (i) Agronegócio e Empreendedorismo; (ii) Sistemas Agro-alimentares
e Nutrição; (iii) Inovação Rural e Extensão Agrária; (iv) Gestão de Riscos Agrários e Previsão de
Mudanças Climáticas; (v) Análise de Políticas Agrárias; e (vi) Análise Estatística, Previsão e Gestão
de Dados.
O projecto SHAEA suportará os governos dos países participantes para em conjunto olhar para os
desafios nestas áreas-chave de lacunas regionais de conhecimento com intervenções de: (a)
selecção das RAUs através de um processo competitivo e transparente dentre as Instituições de
Ensino Superior existentes nos países participantes que possuam capacidade ao nível de pósgraduação e demonstrem forte potencial para ajudar a enfrentar os desafios regionais nas áreaschave de lacunas tendo em consideração as prioridades do país; (b) fortalecimento destas RAUs
especializadas através da profissionalização da liderança e gestão, racionalização da administração
e capacitação da faculdade; (c) estabelecimento de uma cultura de forte colaboração e parceria com
o sector agrário para garantir que o conhecimento gerado seja acessível, e que os jovens e mulheres
formados sejam capazes de olhar para as necessidades do sector agro-alimentar e da sociedade em
geral; e (d) desenvolver uma cultura orientada para resultados e prestação de contas na gestão
institucional através de mecanismos de financiamento baseados em resultados. Sendo um projecto
regional, o SHAEA será governado pelo seu Comité Directivo Regional (Regional Steering Committee

– RSC) e facilitado por uma Unidade de Facilitação Regional (Regional Facilitation Unit – RFU) RUFORUM. As universidades não precisam ser membros do RUFORUM para submeter as suas
candidaturas a este projecto.
Universidades interessadas deverão satisfazer os seguintes critérios de elegibilidade:
a) Ser de um dos países participantes que possuam disponibilidade de financiamento da
Associação Internacional de Desenvolvimento (International Development Association –
IDA);
b) Ter tido pelo menos cinco ciclos de graduados ao nível de mestrado em áreas relevantes;
c) Oferecer programas de pós-graduação ao nível de mestrado (preferencialmente também ao
nível de doutoramento) em tópicos relacionados a sistemas agro-alimentares e
preferencialmente, um dos tópicos das áreas-chave de lacunas de conhecimento regionais
identificadas;
d) Ter pelo menos uma parceria regional activa e funcional na área de agricultura;
e) Ter demonstrado um esforço contínuo em reforma/mudança para a melhoria institucional;
f) Sem necessidade de aquisição de terras, caso se espere construções com financiamento do
projecto;
g) Se uma universidade já possui um ACE na área de agricultura, poderá apresentar a sua
candidatura desde que a área proposta para se tornar uma RAU não seja a mesma suportada
pelo ACE; e
h) Apenas uma proposta por Universidade poderá ser submetida.
i)
Todas as propostas submetidas que satisfaçam os critérios de elegibilidade serão seleccionadas
através de um processo competitivo, objectivo, transparente, estratégico e baseado no mérito. As
propostas devem ser submetidas ao RUFORUM através dos Governos nacionais em cada um
dos países participantes. As propostas submetidas serão avaliadas quanto ao cumprimento dos
critérios de elegibilidade pelo RUFORUM seguido por um processo de avaliação em duas etapas por
um Comité de Avaliação Independente: (i) avaliação técnica; (ii) uma avaliação local e da liderança.
O Comité Directivo Regional fara a selecção baseada nas recomendações do Comité de Avaliação
Externa.
.
Documentos relevantes, incluindo os Formulários de Submissão de Propostas, os Protocolos de
Avaliação, a Descrição do Projecto e o Quadro Logico de Resultados, estão disponíveis no
website do projecto SHAEA: http://www.ruforum.org/SHAEA/. O prazo para a submissão de
propostas a RFU pelos respectivos Governos é 30 de Novembro de 2018 (meia-noite GMT).
Informação adicional poderá ser obtida a partir de:
The SHAEA Regional Facilitation Unit,
Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM)
151 Garden Hill, Makerere University
Kampala, Uganda
Email: SHAEA@ruforum.org.

