Cooperação e Desenvolvimento

Área de Cooperação e Desenvolvimento com Fins Culturais, Científicos e Técnicos

ACTIVIDADE:

Enquadramento e objectivo geral

- A Comoiprel - Ciprl tem vindo a desenvolver actividades regulares no domínio da Cooperação
e do Desenvolvimento, com países Africanos de Língua Portuguesa e com o Brasil, desde o
ano de 2004 até à presente data. Estas actividades tiveram a sua génese no domínio da
Formação Cooperativa, em Angola, em 2004, seguindo-se o processo de inclusão de alunos
dos PALOP, na Escola Profissional de Moura.

Numa fase posterior, esta área de intervenção alargou a sua tipologia de acção/interesses (ao
ambiente, às energias renováveis, aos produtos locais e à cultura), alargando também o
espaço geográfico, agora o Brasil.

Assim, abraçámos como desígnio, e por ele fomos abraçados, o compromisso de
desenvolvimento sustentável de países Africanos (Angola, S. Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e
Cabo Verde) e o Brasil, numa perspectiva de reciprocidade. Estava afirmado o nosso objectivo
geral.
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Objectivos específicos: formação de jovens e de adultos; troca de experiências e de
metodologias de desenvolvimento; produção e partilha de conhecimento; alargamento de
parcerias estratégicas; conhecimento recíproco de produtos locais e de dinâmicas empresariais
conducentes à inovação produtiva e de novos mercados; conhecimento e apropriação
recíproca do valor dos recursos endógenos, como elementos a considerar no crescimento
económico e desenvolvimento turístico dos países em relação.

Beneficiários: Jovens, empresários, agentes de desenvolvimento, decisores/políticos,
técnicos, organizações, entre outros.

ACÇÕES CONCRETAS JÁ DESENVOLVIDAS:

- S. TOMÉ E PRÍNCIPE:

* Inclusão de alunos nas turmas da EPM, desde 2005/2006 até à presente data, num total de
26 alunos;

* Ajuda e envolvimento no processo de geminação Moura/Lembá;

* Formação de estagiários/funcionários da Câmara Municipal de Lembá;
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* Elaboração de Candidatura no âmbito da Escola Internacional de Desenvolvimento
Sustentável, para a Ilha do Príncipe;

- GUINÉ-BISSAU:

* Inclusão de alunos nas turmas da EPM, num total de 12 alunos;

* Envolvimento nas politicas de Geminação Moura/Bissau;

* Elaboração de Diagnóstico de Necessidades Formativas de Bissau;

* Elaboração de Candidatura no âmbito da Escola Internacional de Desenvolvimento
Sustentável;

- CABO VERDE:

* Inclusão de alunos nas turmas da EPM, num total de 12 alunos;

* Parceiros da Rede Intermunicipal dos Municipios Geminados e Amigos do Tarrafal;

* Envolvimento na elaboração do Estudo Estratégico do Municipio do Tarrafal;
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* Acompanhamento e formação, em contexto de estágio, de funcionários do Município do Tarra
fal;

* Inclusão no Grupo de Trabalho para a criação de um Polo da Universidade de Santiago, no
Tarrafal.

- ANGOLA

* Formação em Desenvolvimento Cooperativo, ano de 2004, no Cacuaco, destinado ao
desenvolvimento de cooperativas de pescadores artesanais de águas continentais, a convite
do IPA – Instituto de Pesca Artesanal de Angola;

- Assinatura de Protocolo de Parceria com a ProsperAngola e Associação Industrial de Angola,
em 2013.

- BRASIL

- Realização, em Portugal, do Evento O2-Terra Matrix, no ano de 2006;

- Participação no O2, em Fortaleza, no ano de 2009 e apresentação e degustação de produtos
locais do Alentejo neste Evento;
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- Primeira Comitiva Empreendedorismo, Negócios Sustentáveis e Geminação Moura/Tauá, em
Moura, no ano de 2010;

- Participação no ENCONTRO DE NEGÓCIOS DE LINGUA PORTUGUESA, em 2011;

- Assinatura de Protocolo com o SENGE-CE- Sindicato dos Engenheiros do Ceará;

- Segunda Comitiva Empreendedorismo, Negócios Sustentáveis e Geminação Moura/Tauá, em
2012;

-Apresentação, em Brasília, na Câmara de Deputados Federais, o projecto de desenvolvimento
sustentável e integrado de Moura, em 2012;

EVENTOS:

- Realização do I Forum “Caminhos para a Cooperação e o Desenvolvimento” realizado em
Maio de 2013, em Moura, com a participação dos seguintes países: Brasil (Fortaleza, Tauá e
Brasília);
Nigéria;
Cabo Verde; Guiné-Bissau; Angola e S. Tomé e Príncipe.
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MOÇAMBIQUE

Estão em curso contactos, iniciados em Abril de 2013, para acções de Cooperação e
Desenvolvimento com este País,
ando-se informações mais detalhadas.

aguard

SOLIDARIEDADE E ACÇÕES NO CONTEXTO DO PROCESSO DOS REFUGIADOS
SARAUIS

- Participação da Comoiprel, na missão de paz e ajuda ao deserto do Saara
(acampamentos dos refugiados do Saara Ocidental).
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{youtube}CERl9MM14Dk{/youtube}
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