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PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CONSELHO AFRICANO  
PARA A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 
 
  A Cimeira da NEPAD, que teve lugar em Sharm Sheikh aos 19 de Abril de 2005, 
decidiu criar um novo decénio para África prevendo um conjunto de princípios políticos, 
económicos e humanos, nomeadamente o desenvolvimento do ensino e da pesquisa 
científica e a divulgação das novas tecnologias de informação e da comunicação (TIC). 
 
  Conscientes da importância deste desafio, o Egipto na voz do seu Presidente 
Mohamed Hosni Moubarak, exprimiu a sua vontade de pôr todas as potencialidades 
que detém no domínio da pesquisa científica e da formação, ao serviço dos países 
africanos. 
 
  Após a recomendação da primeira Conferência africana sobre a pesquisa 
científica e tecnológica, que teve lugar no Cairo, de 13 a 15 de Dezembro de 2005, 
sobre a criação de um Conselho Africano para a Pesquisa Científica e  Tecnológica 
para contribuir para a implementação desta importante recomendação, o Governo da 
República Árabe do Egipto exprime o seu interesse na constituição do referido 
Conselho que marca uma etapa importante nos esforços de desenvolvimento à escala 
continental, tendo em conta que a pesquisa científica e tecnológica está ligada ao 
conjunto de aspectos de desenvolvimento. 
 
  O Egipto desejou que este Conselho ajude a reforçar os laços e os contactos 
entre os centros de pesquisa científica existentes nos nossos respectivos países, com 
vista a reforçar as relações científicas entre os países africanos e a explorar as 
enormes potencialidades susceptíveis de ajudar a resolver os diferentes problemas que 
se colocam nos domínios da agricultura, da indústria, da saúde e do ambiente. Trata-se 
igualmente de estabelecer laços entre estes diferentes centros e os centros 
internacionais, empresas e organismos do ramo situados fora do continente. 
 
  O Ministério egípcio de Pesquisa Científica, o Centro Nacional de Pesquisa e a 
Associação Africana de Pesquisa Científica pretendem iniciar a implementação desta 
recomendação e pôr à disposição uma sede apropriada no Cairo, ou em Alexandria, 
perto da cidade Moubarak, para a pesquisa científica e as aplicações tecnológicas. A 
concretização deste projecto reflecte o interesse de África pelo desenvolvimento da 
pesquisa científica e tecnológica, que deverão marcar a entrada real de África no 
desenvolvimento sustentável. 
 
  Para permitir a implementação efectiva da respectiva proposta, o Egipto convida 
para a realização, no último trimestre do ano em curso, de uma reunião de peritos que 
será seguida por uma reunião de Ministros encarregues da pesquisa científica e 
tecnológica. 
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