Compromissos mínimos para sustentar a rede PROLINNOVA
Em 2011, a Comunidade de Prática PROLINNOVA acordou em alguns compromissos mínimos para sustentar a
parceria e a rede (ver Directrizes 8 da PROLINNOVA para mais detalhes):
Nível mínimo acordado de actividades e resultados das Plataformas Nacionais (PNs) para a rede
internacional
Se um PN não tiver conseguido angariar fundos especificamente para uma actividade PROLINNOVA, ainda
terá tempo para o fazer voluntariamente:
• Enviar ao Coordenador (Sub)Regional ou à Equipa de Apoio Internacional (IST) um breve relatório anual
até ao final de Fevereiro de cada ano: um resumo de 2-3 páginas das actividades realizadas no ano
anterior relacionadas com a agenda PROLINNOVA no país: por exemplo documentação sobre inovação
local, capacitação relacionada com inovação local (IL) e desenvolvimento participativo da inovação (DPI),
facilitação da experimentação conjunta liderada pelos agricultores e outras formas de PID, promoção de
Fundos/Facilidades de Apoio à Inovação Local (FIL) integração da IL e do DPI, diálogo político, reforço de
parcerias multi-sectoriais e participativas e angariação de fundos;
• Partilhar informações e documentos relevantes do PC através do grupo Google de PROLINNOVA e o
website (quer através de upload próprio, quer enviando materiais para a IIRR para upload);
• Manter uma comunicação regular com o IST;
• Desenvolver notas de conceitos e/ou propostas para o PN e contribuir para a elaboração de notas de
conceitos e/ou propostas de actividades planeadas em conjunto com outros PNs;
• Incluir, sempre que possível, rubricas orçamentais em propostas próprias para cobrir os custos de redes
internacionais, partilha e apoio;
• Apoiar outros PN quando visitam os seus países para outros projectos ou actividades
Nível mínimo acordado de actividades e resultados dentro da PN
• Cada PN manterá um mínimo de 3 organizações de 3 grupos de interessados diferentes no Comité Director
Nacional (NSC) e no Grupo de Trabalho Nacional (GTN), conforme delineado nas Directrizes 1;
• Cada PN realizará uma reunião anual (virtual ou presencial) mais uma outra actividade conjunta, por
exemplo, workshop, feira, redação conjunta de propostas para financiamento;
• Cada PN acordará internamente sobre o nível mínimo de actividades esperado das organizações e indivíduos
que formam a parceria a nível do país. Estas poderiam incluir a participação em reuniões virtuais ou
presenciais, suportar os próprios custos de transporte, alojamento, alimentação, etc.; participar na
angariação conjunta de fundos; envolverem-se mutuamente em actividades do tipo PROLINNOVA, etc.

Consequências de não cumprir os compromissos mínimos: declarar um PN inactivo
Um PN seria considerado como "inactivo" se, nos 12 meses anteriores, o PN não o tiver feito:
• um mínimo de 3 organizações de 3 grupos de interessados diferentes no NCS e/ou no GTN; e
• apresentou um breve relatório anual sobre as actividades relacionadas com a promoção da IL e do DPI;
e
• acrescentou pelo menos um outro item ao website, para além do relatório anual; e
• forneceu provas de pelo menos uma reunião anual (virtual ou presencial) mais uma outra actividade
conjunta, por exemplo, workshop, feira, redação conjunta de propostas para financiamento.
Resumo: Compromissos mínimos para manter a rede PROLINNOVA (acordado em 2011, revisto em 2021)

