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Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 

– CIRAD 

 

 

O Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement – CIRAD (Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agrícola para o 

Desenvolvimento) é uma instituição sob a dupla supervisão do Ministério do Ensino Superior, 

Pesquisa e Inovação e do Ministério da Europa e Relações Exteriores. Suas atividades 

abrangem as ciências da vida, as ciências sociais e a engenharia aplicada à agricultura, 

alimentação, meio ambiente e gestão de terras. O centro atua em temas importantes como 

segurança alimentar, mudanças climáticas, gestão de recursos naturais, redução de 

desigualdades e combate à pobreza. 

O treinamento, a disseminação de informações, o compartilhamento de conhecimento 

e inovações complementam a missão de pesquisa do CIRAD, dando aos parceiros e atores de 

desenvolvimento a capacidade de fazer as escolhas que surgem em seu caminho. 

Qualificação ou formação profissional no Sul (global) é uma dimensão essencial. É 

baseado no compromisso de cada pesquisador. O CIRAD é também um dos principais 

intervenientes no diálogo entre a Europa e a África. Envolvido em numerosas redes europeias 

e internacionais, facilita o acesso dos seus parceiros do Sul aos programas comunitários e a 

sua inserção em redes internacionais de cooperação científica. 

Este convênio entre a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e o CIRAD foi 

firmado no ano de 2002, tendo como objetivo geral o desejo mútuo de fortalecer a cooperação 

para o benefício da cadeia produtivo do cacau, com o objetivo de contribuir efetivamente para 

o desenvolvimento dos países signatários.  

Como resultado o objetivo específico diz respeito ao desenvolvimento de pesquisas 

conjuntas, estabelecendo um programa de cooperação científica, com vistas aos estudos e 

pesquisas em genoma funcional. O referido programa diz respeito aos problemas de interesse 

agrário, especialmente aqueles que tratam da resistência genética à doença Vassoura-de-Bruxa 

(Crinipellis perniciosa). 
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O CIRAD tem presença importante em quase todo o mundo, consoante mapa abaixo. 

A parceria com a UESC tem se mostrado duradoura e prolífica. A Prof.ª Dr.ª Fabienne 

Micheli é a responsável pelo convênio e pelo desenvolvimento das atividades a ele inerentes 

na UESC, ao passo que o coordenador junto à instituição na França é o Dr. Daniel 

Barthelemy. 

 

Mapa 1: CIRAD ao redor do mundo 

 

 

Como resultados práticos este convênio rendeu um livro, um resumo, 27 eventos – 

entre seminários, cursos, mini-cursos e palestras –, sete mobilidades estudantis, tendo a UESC 

recepcionado cinco estudantes franceses e enviado dois à França. Ademais, com o tempo, o 

escopo do convênio foi ampliado, passando a abranger outros frutos citros, bem como pela 

inclusão de sua coordenadora em atividades de orientação de alunos mestrado e doutorado em 

Genética e Biologia Molecular.  


