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CTA
O Centro Técnico de Cooperação Agrícola e Rural (CTA) foi criado no
quadro da Convenção de Lomé entre os Estados do grupo ACP (África,
Caraíbas e Pacífico) e os Estados membros da União Europeia. A partir de
2000 tem funcionado dentro do quadro de trabalho do Acordo de parceria
ACP-UE de Cotonou.

A tarefa do CTA é de desenvolver e fornecer serviços visando o
melhoramento do acesso á informação na área de desenvolvimento agrícola
e rural e fortalecer a capacidade dos países ACP, referente á produção,
aquisição, troca e utilização de informação nesta área.
Os programas do CTA fornecem um largo leque de produtos e serviços de
informação e apoiam o acesso a fontes relevantes; promovem o uso
integrado de canais de comunicação adequados e intensificam contactos e
troca de informaçaõ (particularmente entre países ACP); reenforçar a
capacidade ACP a produzir e gerir informação agricola e a por em marcha
as estratégias (GIC), nomeadamente as ligadas á ciência e tecnologia. O
Centro – nos termos do seu novo mandato – procura acompanhar a evolução
das metodologias e integrar questões transversais tais como o género e o
capital social.

CTA, CP 380, 6700 AJ Wageningen, Holanda.
Fax: +31 317 460 067
E-mail: cta@cta.int
www.cta.int
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Aprendendo com a descoberta para melhorar a saúde
e longevidade das comunidades de agricultores da
África nas áreas afectadas pelo HIV/SIDA
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