COTARROZ – Centro de Competências
A Proposta de Sigla
COTARROZ – CC

B Enquadramento
O COTARROZ possui na generalidade os mesmos desígnios que o Centro de
Competências, de acordo com as directrizes do Ministério da Agricultura na “Estratégia
para a Investigação e Inovação Agroalimentar e Florestal”. Apresenta-se assim uma
proposta de alguns ajustes de forma a integrar no COTARROZ uma estrutura que
venha a definir a Agenda para a Investigação e Inovação da Fileira do Arroz (AgIIFA). A
forma encontrada passa, em primeiro lugar, pela alteração da designação deste Centro
que passará a ser também um Centro de Competências (COTARROZ – CC) e, em
segundo lugar, pela adaptação dos Estatutos do COTARROZ com a criação do Conselho
de Estratégia e Inovação que será responsável pela produção da AgIIFA.
B.1. Âmbito do Conselho de Estratégia e Inovação
Potenciar a competitividade e inovação dos agentes económicos da fileira do arroz.
Fomentar a sua capacitação e o desenvolvimento científico e tecnológico.
Promover uma ligação ágil entre o Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) e
os agentes económicos através da concentração de recursos de conhecimento
necessários aos agentes da fileira do arroz.
B.2. Visão do Conselho de Estratégia e Inovação
Tornar o COTARROZ - CC numa entidade de referência a nível nacional para a definição
das políticas de investigação para o sector do arroz.
Desenvolver o sector do arroz através da produção, difusão e transferência de
conhecimento no âmbito da inovação e tecnologia.
B.3. Missão do Conselho de Estratégia e Inovação
Reforçar os objectivos preconizados pelo COTARROZ, através dos seguintes itens:
•
•

•
•

Identificação das necessidades dos agentes económicos
Definição conjunta com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária (INIAV), indústria, produção e distribuição da estratégia e das
prioridades da investigação
Captação de financiamento que sustente projectos de I&D
Promover a cooperação com redes de I&D internacionais

•

Concentração e interface entre o COTArroz – CC e as instituições científicas e
respectivos especialistas/investigadores com vista à produção de
conhecimento.

B.4. Constituição, atividades e funcionamento do Conselho de Estratégia e
Inovação
B.4.1. Constituição
É constituído por um presidente (o presidente da direcção do COTArroz-CC) e outros
nove elementos: um elemento do INIAV IP, um elemento do ITQB, por mais três
elementos do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (STCN), por um elemento da
Casa do Arroz, por um elemento da produção, por um elemento da indústria e por um
elemento das associações de regantes.
B.4.2. Atividades
As principais actividades a desenvolver pelo Conselho de Estratégia e Inovação
serão a criação da AgIIFA (Agenda de Investigação e Inovação da Fileira do Arroz) e
potenciar a divulgação do conhecimento científico em estreita ligação com os
agentes da fileira.
Para tal, prevêem-se as seguintes acções:
•
•
•
•

Identificação das necessidades e prioridades da fileira;
Elaboração de uma lista de linhas de investigação que terá de ser validada pela
Direção do COTARROZ-CC;
Discussão e votação da AgIIFA em Assembleia Geral;
Publicação e divulgação da AgIIFA.
B.4.3. Funcionamento

Deve reunir com periodicidade necessária, nunca menos de 2 vezes por ano (uma por
cada semestre).

C Plano de acção
Definição de estratégias de investigação e inovação identificadas pela fileira, tendo em
conta os objectivos gerais a atingir até 2020, dando continuidade ao trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido pelo COTArroz desde a sua criação.

