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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Permitam-me expressar os meus sinceros agradecimentos e muitas
felicidades a todos os nossos membros, à medida que encerramos o ano
de 2017 e transferimos a nossa energia para o próximo ano civil de 2018.
Os últimos 12 meses foram marcados por conquistas significativas.
Acredito que temos muitas razões nos orgulharmos da associação à
medida que reflectimos sobre o ano de 2017, aguardo, com entusiasmo,
os próximos anos, enquanto continuamos a fazer da nossa associação um
exemplo brilhante em África.
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DR. AKINWUMI
ADESINA GANHA
O WORLD FOOD
PRIZE

Apenas alguns exemplos notáveis: este ano, o Dr. Akinwumi Adesina,
Membro Fundador e Fellow (FAAAE), que foi também o segundo
Presidente da AAAE e é o actual presidente do African Development Bank
(Banco Africano de Desenvolviment), ganhou o World Food Prize
Laureate 2017. Este prémio é o equivalente ao Prémio Nobel de
Agricultura. Saudemos todos o Dr. Adesina por erguer bem alto a bandeira
do nosso continente Africano.
Na nossa busca por ter mais Associações Nacionais reagrupadas para
trabalhar connosco, vimos a reactivação da Ghana Association of
Agricultural Economists (GAAE), sob a liderança do Prof. Saa Dittoh,
FAAAE, da University of Development Studies do Ghana. O que culminou
com uma conferência da GAAE em 2017, de 27 a 29 de Setembro de
2017, uma década depois de co-receberem a 2ª Conferência da AAAE em
2007. De forma semelhante, a Cameroonian Association of Agricultural
Economists (CAAE) foi criada sob a liderança do Dr. Kamdem Cyrille, da
Universidade de Yaoundé, a organização do seu primeiro evento em foi de
23 a 24 de Novembro de 2017. Com estas novas Associações Nacionais,
e com as nossas continuas relações de trabalho com Associações mais
estabelecidas, como a Nigeria Association of Agricultural Economists
(NAAE) e a Agricultural Economics Association of South Africa (AEASA),
acreditamos que a nossa profissão está a criar raízes à volta de África,
com uma agenda transformadora de Feed Africa.
Recentemente, lançamos o novo site da AAAE, foi desenvolvido com a
mais moderna tecnologia e integração das redes sociais. Estamos
também presentes no Twitter, Facebook e LinkedIn. São desafiados a
seguir nos em todas as redes sociais para se manterem informados com
as actualizações mais recentes.
Em 2018, vamos a Vancouver, BC, Canadá, para a 30ª International
Conference of Agricultural Economists. A AAAE irá organizar um simpósio
durante este evento. Para todos os que estarão presentes, continuem a
procurar mais detalhes através de todos os nossos canais de
comunicação. Em 2019, a AAAE realizará a 6ª Conferência AAAE na
cidade de Abuja, na Nigéria. Mais detalhes podem ser encontrados nesta
newsletter e no nosso site. Uma comunicação mais detalhada será
divulgada no próximo ano.
Obrigado por fazerem parte desta Associação e muito obrigado por ajudar
a tornar este ano memorável. São convidados para juntos anteciparmos o
que vamos alcançar nos próximos anos. Com muitas felicidades, desejo a
todos um Feliz Natal e um Prospero 2018.
Edward Mabaya, Ph.D.

O Dr. Akinwumi Adesina, presidente
do
Banco
Africano
de
Desenvolvimento
(African
Development Bank), foi anunciado
como vencedor do Prémio Mundial de
Alimentação de 2017 (World Food
Prize Laureate 2017) numa cerimónia
do Departamento de Agricultura dos
EUA no dia 26 de Junho de 2017. O
Dr. Adesina, ex-presidente da AAAE,
recebeu este prémio pela sua
liderança nas últimas duas décadas
com: a expansão significativa da
produção de alimentos na Nigéria;
apresentando
iniciativas
para
aumentar
exponencialmente
a
disponibilidade
de
crédito
para
pequenos agricultores em todo o
continente Africano; e galvanizando a
vontade política de transformar a
agricultura Africana

CONFERÊNCIA
DA AAAE DE
2019
Data: 23 - 26 de Setembro de
2019
Tema: Crescer para Enfrentar os
Desafios na Evolução: O
Desenvolvimento Agrícola de
África para além da Visão de 2020
Local: Abuja, Nigéria

CONTACTOS da AAAE : Secretariado: Jeffers Miruka; Editor – Dirk Troskie
E-mail: info@aaae-africa.org Tel: 254 (0)57 251 1300’ Mobile: 254 (0)72 283 1531 Web. aaae-africa.org | afjare.org

DR. EVELYN NAMUBIRUMWAURA NO 9º AU GENDER
PRES SUMMIT

Dr. Evelyn Namubiru-Mwaura e outros palestrantes
durante o painel “Investir na capacitação económica
dos jovens através da inovação”(Investing in Young
People‘s economic empowerment though
innovation)
O vice-presidente da AAAE, o Dr. Evelyn NamubiruMwaura, representou a Associação na 9ª AU Gender PreSummit; “Harnessing the Demographic Dividend through
Investments in Youth: Empowering Young People”.O Presummit ocorreu em Addis Abeba, Etiópia, de 22 a 30 de
Janeiro de 2017 e contou com a participação de mais de
200 pessoas, incluindo vários ministros e representantes de
jovens de 54 países do continente. A Summit centrou-se em
Aproveitar o Dividendo Demográfico através do
Investimento na Juventude. Explorou as questões de
Igualdade de Género relacionadas ao tema, os Direitos das
Mulheres e a dimensão da capacitação feminina. As
conversas enfatizaram a capacitação e os direitos das
mulheres equanto jovens e crianças, ao abordar e
reconhecer as desigualdades, especialmente as baseadas
no género, exigindo o envolvimento de todas as partes
interessadas.
Durante o painel "Investir na capacitação económica dos
jovens através da inovação”(Investing in Young People’s
Economic Empowerment through Innovation) o Dr.
Namubiru-Mwaura, fez uma apresentação com o titulo
“Repensar na agricultura de forma a atrair a juventude". Na
sua apresentação, foi destacado que ao existir uma
transformação na Agricultura, para além de serem tratados
os desafios ao desenvolvimento, o continente poderia
também aproveitar o grande recurso que tem no numero de
jovens dentro da sua população. Capacitar a juventude com
as ferramentas necessárias e novos conhecimentos irá
ajudar o continente a avançar com os seus desafios ao
desenvolvimento.
Foram
também
destacadas
as
oportunidades que estão disponíveis no âmbito da AAAE e
encorajada a inscrição dos jovens para a próxima
conferência anual da AAAE na Nigéria.

ENTREGA DE
TRABALHOS
Agrekon irá publicar uma edição especial sobre o
Comércio Agroalimentar e as Medidas Nãotarifárias (Agri-Food Trade and Non-Tariff
Measures). O volume das medidas não-tarifárias
(Non-Tariff Measures - NTMs) que tiveram
impacto no comércio agrícola aumentou
consideravelmente nas últimas décadas. Em
particular, foi estabelecido um grande volume de
NTMs (com potenciais efeitos comerciais) entre o
Norte-Sul e até mesmo entre países do Sul
Global. Compreender como as NTMs influenciam
o comércio agroalimentar tornou-se uma questão
de extrema importância no debate internacional e
entre estudiosos e políticos com poder de
decisão. A edição especial da Agrekon será
dedicada a tópicos relacionados com a relação do
comércio agroalimentar e as MNT, com particular
destaque na forma como as MNT influenciam o
comércio entre os países Africanos.
Agrekon acolhe com prazer e incentiva a
apresentação de propostas de trabalhos sobre os
seguintes temas:
 A evolução do comércio de produtos
agroalimentares em África
 Os atritos comerciais e as suas implicações
para o comércio dos países Africanos
 Como as NTMs afectam o comércio de
produtos agrícolas entre países Africanos
 Como os Obstáculos Técnicos ao Comércio
(Technical Barriers to Trade - TBTs) e as
Normas Sanitárias e Fitossanitárias (Sanitary
and Phitosanitary Standars (SPSs) afectam as
exportações agroalimentares dos países
Africanos para o Norte
O prazo foi prorrogado até ao dia 15 de Dezembro
de 2017. Entre em contacto com o editor
convidado, o professor Fabio G. Santeramo, da
Universidade
de
Foggia
(fabio.santeramo@unifg.it).

PARABÉNS
Parabéns à Dra. Germaine Furaha Mirindi,
membro do Comité Executivo da AAAE para a
África Central, que obteve o Doutorado em
Ciências Agronómicas e Engenharia Biológica pela
Universidade de Liège no dia 23 de Outubro de
2017.
Especializou-se
em
economia
e
desenvolvimento rural.

CAMARÕES

AEASA 2018

A Associação dos Camarões de
Economistas Agrícolas (Cameroonian
Association of Agricultural Economists)
realizará um workshop de 23 a 24 de
Novembro de 2017. Entre em contacto
com
o
Dr.
Furaha
Germaine
furaha.germaine@yahoo.fr para obter
mais informações.

A 56ª Conferência da Associação de Economia Agrícola da África do
Sul (Agricultural Economics Association of South Africa - AEASA) terá
lugar de 25 a 27 de Setembro de 2018 no Lord Charles Hotel, perto da
Cidade do Cabo, África do Sul. O tema da Conferência é "Praticas de
economia agrícola em bairros incertos”. Os trabalhos devem ser
enviados até 15 de Junho de 2018. Sintam-se à vontade para visitarem
o website https://centeqevents.wixsite.com/aeasa2018 para mais
informações.

