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Estratégia RUFORUM POST COVID-19: Educação, Inovação na Agricultura e 

Meios de Subsistência em Tempos de Ccrise 

A pandemia global de COVID-19 nos últimos 17 meses criou perturbações em todos os aspectos da vida. 

A educação em todos os níveis foi igualmente afectada e isso exigiu uma reformulação da maneira como 

a educação é oferecida e o valor da educação para a sociedade. As instituições de ensino superior tiveram 

a oportunidade de demonstrar sua relevância para a sociedade em meio ao momento mais desafiador, 

quando elas igualmente precisam descobrir como o aprendizado e suas operações devem continuar. As 

universidades na África ainda estão lutando com os impactos do COVID-19, mas é hora de seguir em frente 

e dobrar os esforços para construir uma resiliência duradoura em nossos sistemas educacionais e 

comunidades. 

O Fórum de Universidades Regionais para a Capacitação em Agricultura (RUFORUM), uma rede de 129 

universidades de 38 países africanos, ao longo desses 17 meses, empreendeu uma série de medidas em 

resposta à pandemia COVID-19. Durante este período, a rede esteve atenta às realidades no terreno e às 

necessidades e mudanças em constante evolução exigidas pela sociedade por parte das universidades. A 

rede tem sido bem-sucedida em responder e abordar alguns desses desafios, mas a jornada nas 

circunstâncias actuais é um tanto indefinida e requer resiliência e flexibilidade para que o sucesso seja 

alcançado. 

A capacidade de resposta da RUFORUM é construída em seu histórico de rede dinâmica e resiliente em 

operação desde 2004. Por meio de sua acção colectiva, a rede tem sido capaz de se concentrar 

estrategicamente na realização de suas aspirações consagradas na visão que busca por “universidades 

vibrantes e transformadoras que catalisam desenvolvimento agrícola sustentável e inclusivo para 

alimentar e criar prosperidade para África ”. A rede ao longo dos anos tem estado activa no fornecimento 

de soluções científicas para o desenvolvimento, especialmente promovendo a segurança alimentar e 

nutricional por meio de uma atenção focada nas principais prioridades e culturas alimentares básicas, 

incluindo trigo, milho, arroz, mandioca, entre outros. A RUFORUM está ciente do facto de que, para que 

a África se torne competitiva no mundo, o desenvolvimento do capital humano deve permanecer uma 

acção prioritária. Ao trabalhar com governos africanos e parceiros de desenvolvimento, a construção da 

próxima geração de cientistas para a África por meio de programas regionais de treinamento e pesquisa 

foi activada e ampliada. Ultimamente, os esforços estão voltados para responder ao actual desafio 

continental do desemprego juvenil por meio de uma atenção focada no apoio aos jovens para criar 

empresas, empregos e expandir as oportunidades de emprego.  

Esta Estratégia RUFORUM Pós COVID-19 focada em educação, inovação agrícola e meios de subsistência 

em tempos de crise é um reflexo colectivo da rede e dos parceiros decorrentes de um processo consultivo 

ao longo de 2020 a 2021 envolvendo cerca de 6.000 participantes de 80 países. Ele fornece três áreas de 

intervenção de foco na situação pós-covid-19: (1) Estabilizar a segurança alimentar em um sistema 

agroalimentar em transformação para o ganho dos pequenos agricultores; (2) Estabilizar a oferta de 

educação agrícola superior por meio do aproveitamento dos pontos fortes da rede; e (3) Facilitar a 

recuperação de negócios e permitir que os empreendedores reconstruam na era pós-COVID-19. A 

RUFORUM continua empenhada em abordar esses pacotes de acção por meio de uma abordagem 

colectiva e colaborativa, aproveitando as extensas redes e parcerias dentro e fora da rede. A rede 

reconhece que os sucessos alcançados até agora são resultado de uma acção colectiva e parcerias e, como 

tal, neste momento de necessidade de dobrar nossos esforços, as parcerias continuarão a ser 
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fundamentais para alcançar um ensino superior agrícola resiliente que responda às prioridades e 

necessidades da sociedade. 

É, portanto, uma honra convidá-lo a ler e contribuir para o avanço desta agenda. Posteriormente, 

compartilharemos as versões em árabe, francês e português dos documentos, que faremos anexo em 

nosso site (www.ruforum.org) 
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