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A Plataforma de Parceria África-Europa para

8

o Desenvolvimento de na Investigação Agronómica (PAEPARD)
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(%20 )

é um projeto de oito anos patrocinado pela Comissão europeia
(80%) e com a contribuição própria dos parceiros (20%).
É coordenada pelo Fórum para na Investigação Agronómica

2017

2009

em África (FARA) desde dezembro de 209 e foi ampliada até
ao final de 2017. Pretende estabelecer parcerias conjuntas
multiatores Afro-Europeias para o desenvolvimentode pesquisa
agrícola (ARD), contribuindo para se atingir os objetivos para

(

o Milénio. Do lado europeu, os parceiros são a AGRINATURA

(

(A aliança europeia para o conhecimento agrícola para o
desenvolvimento), a COLEACP (representante do setor privado),
a CSA (representante das organizações não governamentais),

(

)
)

(

o ICRA, especializado em construção de capacidades na ARD,
e o Centro Técnico para a Cooperação Agrícola e Rural (CTA).
Do lado africano, e além da FARA, os parceiros são a
Organização Pan-Africana de Agricultores (PAFO), o Fórum
das Universidades Regionais para a construção de capacidades
na agricultura (RUFORUM), com sede em Kampala, e a Rede
de Análise de Políticas Alimentares, Agrícolas e de Recursos
Naturais (FARPAN), sedeada em Pretória. A PAFO integra
os seus membros presentes na Federação de Agricultores
de África Oriental (EAFF), sedeada em Nairobi, a Rede de
Organizações Rurais e dos Produtores da África Ocidental

,

(ROPPA), sedeada em Ouagadougou, a Plataforma Regional

(

)

.

das Organizações Rurais da África Central (PROPAC), sedeada
em Yaoundé. A Confederação Sul-Africana das Uniões Agrícolas
(SACAU) é um parceiro associado do PAEPARD.

paepard@dgroups.org

www.paepard.org
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ARD

A plataforma
de inovação agrícola
que dá corpo à
abordagem de uma
parceria multi-atcores
parcerias
multiatores

Estimular parcerias multiatores
entre África e a Europa
Fortalecer a capacidade dos atores
na elaboração e obtenção de
financiamento para as suas propostas
Advogar por implementação de mecanismos
de financiamento bem adaptados
às necessidades de pesquisa

Escola de Campo para agricultores,
no Senegal.

Feira Internacional de comércio de cosméticos
naturais, Alemanha.

PLU - Processo Liderado

pelos Utilizadores

- ULP
Análise das necessidades e prioridades
dos profissionais

5 / PLU
19 consórcios
/
17países Africanos e 9países Europeus
5

FI - Fundos de Incentivo
- IF
Tradução para a pesquisa
e identificação de oportunidades
de financiamento

20 Facilitadores de

Inovação Agrícola formados

55 redações de notas conceptuais
e propostas

55

20

6000 seguidores >500 participantes
sob orientação
PAEPARD - Grupos D

em workshops de formação
ou ateliês de escrita
500

21 projectos financiados desde 2010

-

C&S - Estratégia de comunicação

e solicitadoria para fortalecimento
de capacidades
Identificação das necessidades em comunicação
e formação para o fortalecimento
e sustentabilidade das parcerias

2010

21

FPC - Fundos de

Pesquisa Competitivos
- CRF
Tradução na forma
de projectos e fontes
de financiamento sustentáveis

Trichoderma usada como biofertilizante
e bioprotetor no Burkina Faso.
Workshop multidoadores em Entebbe, Uganda.

