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Comunicação do Secretário Executivo da RUFORUM 

 
 
O Escritório do Secretário Executivo, Fórum Regional de Universidades para Capacitação em 
Agricultura (RUFORUM) estende o apreço ao Conselho da RUFORUM, à Organização Mundial da Saúde 
e à Comissão da União Africana através do Centro Africano de Controle de Doenças pelo trabalho que 
você fez para ajudar a África a lidar com a pandemia de COVID-19. Agradecemos também a todas as 
outras organizações, incluindo nossos Governos Nacionais, pelo trabalho realizado para gerenciar a 
pandemia de COVID-19 e pelos esforços para a recuperação econômica do continente africano. 
 
A pandemia de COVID-19 expôs as principais lacunas na capacidade científica da África de responder 
à COVID-19 e a outros desafios globais e mostrou claramente a necessidade urgente de a África fazer 
investimentos significativos e sustentados em Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 
O Conselho da RUFORUM agradece às Universidades pelas ações tomadas para responder à pandemia 
de COVID-19, incluindo a transição para o aprendizado on-line e o desenvolvimento de protocolos e 
inovações para mitigar a COVID-19 e outros desafios relacionados. O Conselho da RUFORUM pede 
maior cooperação e colaboração entre universidades africanas e outros atores para ação coletiva e 
apoio mútuo para desenvolver a capacidade para a África. 
 
O Conselho da RUFORUM toma nota dos esforços e apoio contínuos do Governo do Benin para sediar 
a Conferência Trienal que deve ocorrer de 6 a 10 de dezembro de 2021 em Cotonou, Benin, e convida 
as Universidades e outros Atores membros do RUFORUM a participar. Para minimizar o contato físico, 
a maioria dos eventos será realizada virtualmente. Ao contrário das Conferências anteriores, 
estudantes de fora do Benin participarão virtualmente este ano. 
  



 
 

 
Notas aos Editores: 
 

Sobre a RUFORUM: 
 
O Fórum Regional de Universidades para Capacitação na Agricultura (RUFORUM), é um consórcio de 
129 universidades africanas que operam em 38 países do continente com a missão de "reforçar as 
capacidades das universidades para promover inovações responsivas às demandas dos pequenos 
agricultores através da formação de pesquisadores de alta qualidade, da produção de pesquisas 
orientadas para o impacto e da manutenção de relações de trabalho colaborativas RUFORUM foi 
estabelecido por Vice-Chanceleres em 2004 com uma Secretaria hospedada na Universidade 
Makerere em Kampala, Uganda. Em 2014, a RUFORUM assinou um Memorando de Entendimento 
com a Comissão da União Africana para apoiar a implementação da Estratégia de Ciência, Tecnologia 
e Inovação para a África (STISA 2024) Prioridade Um sobre redução da pobreza e garantia da segurança 
alimentar e nutricional. A RUFORUM apoiou a formação de 2053 mestrados, 627 doutorandos e 229 
graduados, dos quais 98% trabalham em seus países ou região, a geração de mais de 300 tecnologias 
agrícolas e mobilizou mais de US$ 236,3 milhões para fortalecer a educação de pós-graduação na 
África. Visite nossas plataformas de mídia social e site: www.ruforum.org para obter mais 
informações. 
 
Para informações adicionais, consulte o contato abaixo. 
 
 

 
Contatos: 
Nome: Evaline Acan   
Diretor de Comunicação Corporativa e Defesa  
E-mail: communications@ruforum.org 


