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As 9:00hr do dia 29 de Julho de 2006, no Hotel Vip Maputo iniciou o Seminário
sobre o Lançamento da Proposta de Fórum Nacional de Agricultura, cujos objectivos
centrais foram lançar a ideia do Fórum com as suas duas componentes a FANRPAN e
RUFORUM e revitalizar o nó nacional da FANRPAN. Este contou com a honrosa
presenca de sua excelencia o senhor secretario permanente do MINAGRI

Apois as boas vindas aprsentadas aos participantes pelo senhor director da faculdade
de agronomia a abertura da sessao foi feita pelo excelentissimo senhor vice reitor da
UEM para o ensino.

As 10:00hr houve a intervenção da senhora Directora Executiva do FANRPAM, Dra
Sibanda, que afirmou que esta organização actua em 11 países com o objectivo de
criar políticas de desenvolvimento alimentar e efectuar

pesquisas sobre a

problemática da agricultura.

Estrutura da FANRPAN
Instituições nacionais ( o Governo, sector Privado, Universidades e ONG’s).
A nível regional composta por secretariado que coordena pesquisas. Fornece também
resultados aos Fóruns ministeriais e serve de elo de ligação com organizações
internacionais.

Breve Panorâmico do Nó Nacional da FANRPAN

• As 10:30 o Eng Bruno falou sobre o panoramica do nó nacional do

FANRPAN, cujo o objectivo central é melhorar a capacidade de formulação
e análise de políticas para alimentação, agricultura e recursos naturais na
SADC, com a missão de

providenciar um fórum independente para
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coordenar, influenciar e facilitar pesquisa, análise e diálogo a nível nacional
e regional, com vista a garantir uma SADC com segurança alimentar,

•Nó Nacional
O seu coordenador resignou após assumir a Direcção Executiva da NEPAD

A sociedade civil, embora desempenhe um papel preponderante tem sido
marginalizada e pretende-se fortalecer a participação desta no processo de
formulação de políticas.

Pretende-se identificar substitutos do Coordenador e fortalecer participação da
Sociedade Civil.

Breve Panorâmica do RUFORUM

As 10:45, houve intervenção da Dr. Ana Mondjana, que deu um breve panorama
sobre a RUFORUM, disse que esta pretende fortalecer as capacidades nas Faculdades
de Agricultura através de apoios à pesquisa e treinamento ao nível de mestrados em
assuntos respeitantes ao desenvolvimento rural.

Colaboração da FANRPAN, SPAN e ODI na organização da sociedade Civil a
nivel regional

As 11 horas com a intervenção do Dr Fred debruçou-se sobre aspectos da sociedade
civil que opera separadamente com a FANRPAN devido a segurança alimentar,
pobreza e fraqueza nas políticas, mas as suas pesquisas são feitas com ajuda do
Governo.

Seminario do lançamento da proposta do FNA

Proposta do forum nacional da Agricultura

A intervenção do eng Bruno feita as 11:30 teve como principal enfoque o lançamento
da proposta da junção das duas estruturas ( FANRPAN e RUFORUM) para uma
única entidade (forum nacional da Agricultura) e eleição dum novo coordenador.

O presente seminario

propoe agregar as duas estruturas numa única entidade a

denominar-se Fórum Nacional de Agricultura (FNA), formar um fórum nacional
unico que deverá ser composta por representantes da FAEF, Faculdade de Veterinária,
IIAM, ONGs, MINAGRI, MCT e CTA.

DISCUSSÃO

Nas discussões em grupo foram apresentadas várias propostas quer em relação ao
organigrama apresentado quer em relação as tarefas atribuídas as várias estruturas que
compõem o organigrama.
Na discussão em plenária foram apreciadas as várias propostas apresentadas tendo se
enfatizado na definição da visão, da missão e dos objectivos como ponto de partida
para melhor definição dos passos a seguir incluindo melhoria do organigrama dos
termos de referência.
Falou-se também na necessidade do aproveitamento das estruturas já existentes como
base para criação duma plataforma que vise ganhar sinergias. A título de exemplo
referiu-se que os vários stakeholders tem os seus fóruns específicos e entidades já
definidas para os representar nas diferentes contrapartes a nível regional.
Sugere-se que o Fórum Nacional de Agricultura aproveite esta experiência para
desenhar a sua própria estrutura.
Por último mandatou-se à equipe que elaborou a proposta para prosseguir com o
trabalho incorporando as contribuições saídas do presente seminário e que apresente
os resultados para apreciação no próximo seminário. Entretanto trocar-se-á
informação no sentido de convergir ideias
A

