












 
 
 

 

III Reunião do Grupo de Trabalho de Agricultura Familiar 
23 de Novembro de 2015 

DOC 00/GTAF – Agenda da III Reunião do GTAF 

 

 
 

Agenda 
 

Hora Descrição 
9:00 Abertura  

Coordenação do GTAF (Brasil e MSC – CONSAN) 
 

09:15 – 09:30 Aprovação da agenda – Doc 00/GTAF 
 

09:30 – 09:45 Retoma das Decisões da reunião anterior e proposta de seguimento – Doc 
01/GTAF 
 

09:45 – 10:00 Apresentação do Regulamento GTAF – Doc 02/GTAF 
 

10:00 – 10:45 Resultados da consulta pública - Diretrizes para Apoio à Agricultura Familiar 
e Encaminhamentos – Doc 03/GTAF 
 

10:45 – 11:15 Pausa  
 

11:15 – 11:45 Atividades – Doc 04/GTAF 
 

11:45 – 12:15  Propostas do GTAF para a Declaração do CONSAN-CPLP – Doc 05/GTAF 
 

12:15 – 12:30 Outros assuntos – Doc 06/GTAF 
 

12.30 – 13:00 Ata da reunião  
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1) Aprovaram-se os Termos de Referência para o Desenvolvimento das Diretrizes Regionais para 
Fortalecimento da Agricultura Familiar na CPLP 

 Resultados da primeira discussão e encaminhamento a apresentar nesta reunião 
 
 

2) Solicitada a renovação do mandato do GTAF ao CONSAN-CPLP por dois anos e coordenação do 
Brasil (2016 – 2018) 

 Encaminhamento a apresentar na agenda do CONSAN-CPLP 
 
 

3) Aprovação do regulamento do GTAF para endosso pelo ST CONSAN 

 Encaminhamento a apresentar na agenda do CONSAN-CPLP 
 
 

4) O MSC-CONSAN, na sequência das anteriores decisões do GTAF e da V Reunião do ST da CONSAN, 
apresentou em detalhe a atividade de realização de Intercâmbio de práticas de Agricultura 
Sustentável 

 Encaminhamento a apresentar nesta reunião 
 
 

5) “O Brasil propôs apresentar até ao final de Junho, proposta de Intercâmbio de compras públicas”. 
Posteriormente, Cabo Verde manifesta desejo de hospedar reunião. Em Outubro de 2015 ambos 
concordam em realizar em 2016. Em Novembro de 2015, MSC CONSAN apresenta proposta de 
realizar envolvendo atores do governo 

 Encaminhamento a apresentar nesta reunião 
 
 

6) O MSC-CONSAN sugere que a participação da UNILAB no grupo possa ser institucionalizada na 
reunião do Mecanismo de Facilitação da Participação das Universidade, realizada em Cabo Verde, a 
15 de Julho - UNILAB não eleita 

 Encaminhamento a apresentar nesta reunião pelo Secretariado do Mecanismo de 
Facilitação da Participação das Universidades no CONSAN-CPLP 
 
 

7) O MSC-CONSAN dá conhecimento do diagnóstico de necessidades já efetuado e informa sobre o 
desenvolvimento de uma proposta para criação de um Centro de Competências para a Agricultura 
Familiar na CPLP a ser apresentado e discutido na próxima reunião do GTAF 

 Encaminhamento a apresentar nesta reunião 
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REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE TRABALHO DE AGRICULTURA FAMILIAR DO 

CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
GT AF – CONSAN-CPLP 

 
 

1. Considerando que os Estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
comprometidos com a erradicação da fome na sua Comunidade aprovaram em 2011 uma Estratégia 
de Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN-CPLP) com uma perspetiva de concretização 
progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada e a criação do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP) para promover a governabilidade na Comunidade 
sobre o tema, 

 
2. Considerando que os Estatutos do CONSAN-CPLP estabelece o normativo essencial ao 

funcionamento do Conselho e em seu Artigo 5º prevê a existência de grupos de trabalho ad hoc e 
no Artigo 12º estabelece normatizações gerais para sua constituição e funcionamento, 

 
3. Considerando que a reunião do CONSAN-CPLP, de 18 de Julho de 2012, aprovou a criação do Grupo 

de Trabalho sobre Agricultura Familiar integrado por Brasil, Angola e Moçambique e sociedade civil, 
incluindo nomeadamente representantes da Plataforma de Camponeses da CPLP que integra o 
Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP, 

 
4. Considerando que a reunião da Comissão Instaladora do GT-AF do CONSAN-CPLP realizada em 13 

de novembro de 2012, em Caxias do Sul - RS, Brasil, contou com a participação de representantes 
do Brasil, Moçambique e Angola e discutiu as bases para a constituição e funcionamento do GT a 
partir dos termos previstos pelo Estatuto do CONSAN-CPLP, 

 
5. Considerando que a IV Reunião do Secretariado Técnico da ESAN realizada em Cabo Verde na 

cidade da Praia, nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, incluiu Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, 
Timor Leste e Portugal no GT-AF do CONSAN-CPLP, 

 
É apresentado o  seguinte Regulamento, que estabelece o normativo para o Funcionamento do Grupo de 
Trabalho de Agricultura Familiar do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP:  
 

 
 
 

Artigo 1º - Objeto 
 

O presente Regulamento visa estabelecer o normativo essencial para o funcionamento do Grupo de 
Trabalho de Agricultura Familiar do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, adiante designado GT AF, prevendo suas funções, composição e modalidades 
de participação, mecanismos de coordenação e outros aspetos relevantes. 
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Artigo 2º - Enquadramento/Natureza 
 

O GT AF é um grupo de trabalho ad hoc com mandato específico atribuído pelo CONSAN-CPLPe tem por 
finalidade propor o desenvolvimento de ações nas áreas da agricultura familiar e outras relacionadas, 
vinculadas aos Eixos da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, aprovadas pelo CONSAN-
CPLP. 
 
 

Artigo 3º - Princípios 
 

O GT AF orienta suas atividades para o fortalecimento da agricultura familiar com o desenvolvimento de 
políticas públicas dirigidas à ampliação de sua contribuição para o combate à fome, à má nutrição, à 
pobreza e à promoção da segurança alimentar e nutricional, do crescimento económico e do 
desenvolvimento sustentável nos Estados membros, respeitando a soberania nacional e com base na 
perspetiva do Direito Humano à Alimentação Adequada.  
 
 

Artigo 4º - Funcionamento 
 

O GT AF tem autonomia para a realização de suas atividades, uma vez submetidas, discutidas e aprovadas 
pelo CONSAN-CPLP.  
 
 

Artigo 5º - Orçamento e financiamento 
 

As atividades  do GT AF aprovadas pelo CONSAN-CPLP  serão vertidas no orçamento de funcionamento 
desse mecanismo de cooperação, integrando este o orçamento de funcionamento do Secretariado 
Executivo da CPLP, conforme o Artigo 14º do Estatuto do CONSAN-CPLP. De forma complementar, para a 
realização das ações aprovadas, além da previsão orçamentária, o GT AF pode contar com o financiamento 
direto por parte dos Estados membros da CPLP, com recursos da cooperação internacional e de organismos 
multilaterais e regionais. 
 
 

Artigo 6º - Áreas de atuação 
 

Os temas a serem abordados pelo GT AF incluem, dentre outros: i) Acesso à terra, água, florestas e outros 
recursos naturais; ii) Recursos Genéticos, Sementes e Biodiversidade; iii) Políticas de valorização de sistemas 
de conhecimento tradicionais; iv) Políticas de Género, Raciais e Geracionais; v) Acesso aos alimentos, 
especialmente para os grupos mais vulneráveis; vi) Comercialização e acesso a mercados incluindo 
institucionais, entre outros temas que o o GT venha a considerar como relevantes para a sua atividade. 
 
 

Artigo 7º - Composição 
 

 
O GT AF é composto por: 

1. dois representantes dos Estados membros que manifestem interesse em participar do Grupo, sendo 
um do governo e um da sociedade civil; 

2. um representante do Secretariado Técnico Permanente da ESAN;  
3. um representante do Secretariado Executivo da CPLP;  
4. um representante do Mecanismo da facilitação da participação dos Parlamentares; e  
5. um representante do Mecanismo da facilitação da participação das Universidades. 
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Artigo 8º - Coordenação 
 

A cada ciclo de dois anos e para execução das suas atividades, o GT AF é coordenado por um representante 
do governo de um Estado membroque manifeste seu interesse, e um representante da sociedade civil, 
indicado pelo Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP, , com o 
acompanhamento do Secretariado Técnico Permanente da ESAN e do Secretariado Executivo da CPLP 
 
 

Artigo 9º - Funcionamento/Periodicidade 
 

O GT AF realiza suas atividades por meio de reunião ordinária presencial anual e, extraordinariamente, 
sempre que tal seja entendido como pertinente. O GT AF também poderá realizar, com meios de 
comunicação à distância, reuniões não presenciais adicionais por videoconferência, além de consultas 
públicas eletrônicas dirigidas ou abertas, bem como iniciativas de intercâmbio e cooperação. 
 
 

Artigo 10º - Funcionamento/Espaços nacionais 
 

Sob iniciativa do GT AF e por sugestão dos seus membros, podem  ser promovidas discussões nacionais, 
nomeadamente em sede dos seus Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar, quando existentes, sobre 
as iniciativas do GT AF. Quando não existentes, deverão criar espaços nacionais de discussão com a 
participação de governo e sociedade civil. 
 
 

Artigo 11º - Funcionamento/Composição das reuniões 
 

As reuniões anuais ocorrem de forma alternada nos diferentes Estados membros que manifestarem 
interesse em sediá-las ou em outros Estados membros, se tal for entendido conveniente, e são constituídas 
pelos membros da coordenação do GT, dois representantes de cada Estado membro, sendo um de governo 
e outro da sociedade civil, os últimos indicados pelo Mecanismo da Sociedade Civil do CONSAN-CPLP, 
preferencialmente representantes da agricultura familiar ou camponesa. Estas reuniões serão abertas aos 
demais membros do CONSAN-CPLP, do secretariado técnico da ESAN e do Secretariado Executivo da CPLP e 
a observadores/especialistas convidados respeitando as regras previstas no Estatuto do CONSAN-CPLP. 
 
 

Artigo 12º - Plano de Trabalho 
 

O GT organizará suas atividades por intermédio de planos de trabalho elaborado em sua reunião ordinária 
que antecede à reunião do CONSAN-CPLP, e que poderá ser ajustado nas demais reuniões ordinárias 
semestrais. 
 

Artigo 13º - Ata 
 

As atividades realizadas pelo GT AF deverão ser registadas por meio de Atas elaboradas pela coordenação 
do GT AF e encaminhadas aos demais integrantes. 
 

 
Artigo 14º - Divulgação 

 
As informações sobre as atividades realizadas pelo GT AF deverão ser publicadas no sítio da internet da 
CPLP: “Canal da Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP”.  
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Artigo 15º 

 
O presente regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação e será ratificado pelo Secretariado 
Técnico Permanente do  CONSAN-CPLP. 
 
 
Díli, 23 de novembro de 2015 
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Resultados da consulta pública Diretrizes Agricultura Familiar 
 
 

A. Objetivos das Diretrizes 
 

Objetivo global: “obtenção de um conjunto de prioridades e orientações regionais comuns que apoiem 
os Estados-Membros da CPLP no desenvolvimento de uma agricultura sustentável que permita 
combater a fome e a pobreza, realizar progressivamente o direito à alimentação adequada no contexto 
da segurança alimentar nacional e cumprir com as principais metas de desenvolvimento sustentável”. 
 
Objetivo específico: “contribuir para o reforço e a consolidação dos órgãos e mecanismos multi-actores 
previstos na ESAN-CPLP”. 

 
 

B. Metodologia da Consulta Pública 
 

Documento é submetido a consulta pública entre 12  de Outubro e 13 de Novembro de 2015 através de: 
a) disponibilização online no sítio web da CPLP; b) discussão facilitada nos Mecanismos de Participação 
do CONSAN (Sociedade Civil, Academia e Parlamentares) e Governos.  
 
A equipa consolida comentários recebidos e prepara, até 15 de Novembro, nota informativa para 
reunião do GTAF e CONSAN extraordinário em Díli.  
 
Website: http://esancplp.wix.com/diretrizes-af-cplp. 

 
 

C. Resultados 
 

 Governos: reuniões realizadas em Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe; 
 

 Mecanismo da Sociedade Civil: realizou discussão online e participou em reunião com Comité de 
Coordenação do Mecanismo das Universidades, tendo consolidado documento formal; 

 

 Mecanismo das Universidades: Comité de Coordenação participou em reunião com Mecanismo da 
Sociedade Civil e recolheu comentários individuais de académicos do Brasil; 

 

 Parlamentares: recebidas contribuições individuais do Brasil, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe; 
 

 Setor Privado: não enviou comentários; 
 

 Comentários recebidos via website: 15 (incluindo do Fórum Mundial Rural). 
 
 
 
 

http://esancplp.wix.com/diretrizes-af-cplp
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D. Comentários consolidados 
 

 Pontos comuns: 
 

 Quanto à FORMA: 
 

o Documento pouco adequado para uma proposta de Diretrizes. Sugere-se a enumeração das 
Diretrizes e sua relação com as políticas públicas que poderão originar; 
 

o Pontos 1. Preâmbulo e 2. Fundamentação contêm pressupostos que são, em si mesmo, 
Diretrizes. Estes pontos, bem como frases demasiado longas, devem ser reduzidos; 

 
 

 Quanto ao CONTEÚDO: 
 

o Ausência de uma discussão visando a definição da categoria Agricultura Familiar (AF). Tendo em 
conta a diversidade existente entre os países da CPLP, sugere-se a proposta de uma definição 
genérica em que todos se possam rever, independentemente da sua situação específica, e, como 
1ª Diretriz, a recomendação do reconhecimento de categorias nacionais de AF que reflitam 
concretamente a realidade de cada país; 
 

o Reforçar visão sobre rendimento a partir de modelos de produção sustentáveis ou 
agroecológicos, sua dinamização com base em inovações assentes no conhecimento tradicional e 
relação dos alimentos produzidos pela AF com a Seguranca Alimentar e Nutricional (SAN); 

 
o Reforçar a componente de acesso a mercados institucionais. 

 
 

 Comentários específicos: 
 

 Governos: 
 
o Realçar destaque sobre o acesso aos recursos naturais, serviços e infraestruturas e a proteção 

social por parte dos agricultores familiares; 
 

o Destacar a relação da AF com a mitigação das alterações climáticas; 
 

o Destacar particularidades dos paises insulares. 
 
 

 Sociedade Civil: 
 

O MSC CONSAN produziu um documento aprofundado contendo artigos relativos a anteriores 
compromissos internacionais assumidos pelos Estados-Membros e/ou declarações internacionais que 
deveriam ser consideradas nas Diretrizes. Por essa razão, esse documento estará disponível para 
consulta física durante a reunião. Além desses pontos, destacam-se as seguintes sugestões: 
 

o Reduzir a visão subjacente à “transformação agrária” como solucão para o reforço da AF; 
 

o Reforçar uma visão/abordagem transversal baseada em direitos, com a SAN como prioridade 
fundamental e assente no Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA) e no 
modelo de Soberania Alimentar;  

 

o Considerar acordos internacionais na matéria (Diretrizes Voluntárias em Apoio à Realização 
Progressiva do Direito à Alimentação Adequada no Contexto da Segurança Alimentar Nacional, 
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Diretrizes Voluntárias para a Governação Responsável da Terra, Florestas e Pescas no Contexto 
da Segurança Alimentar Nacional e tambem a Declaração Internacional dos Direitos das 
Camponesas e dos Camponeses e outros trabalhadores rurais); 

 

o Incluir o conceito de agroecologia como modelo de produção agrícola diversificada e sustentável, 
baseado em tecnologias sociais adequadas que garantam a autonomia da AF face às 
multinacionais provedoras de inputs e às grandes superfícies comerciais e assegurando o acesso 
dos pequenos produtores aos recursos naturais, com destaque para o acesso à terra; 

 

o Substituir o conceito de “Desenvolvimento rural integrado” pelo conceito de Desenvolvimento 
Territorial; 
 

o Enfatizar a participação da sociedade civil em geral e dos agricultores familiares em particular e o 
papel fundamental dos Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional na formulação 
das políticas públicas de apoio à AF e no seu seguimento e avaliação; 
 

o Incluir percentagem do orçamento dedicado à agricultura que deve ser dirigido a AF; 
 

o Contribuir para o reconhecimento da categoria AF, propondo uma definição mais abrangente do 
possível estatuto de AF com alguns critérios mínimos:  

 

a) englobar na AF não apenas explorações agrícolas, mas também, pastores, pescadores 
artesanais, extractivistas, piscicultores, aquicultores e outras categorias relevantes de 
acordo com o contexto nacional; 
 

b) definir critérios sobre a dimensão fundiária definidos por meio de quocientes nacionais 
e/ou locais adequados; 

 

c) definir percentagens indicativas de uso da força de trabalho familiar; 
 

d) definir parâmetros indicativos sobre proveniência dos rendimentos da exploração; 
 

e) preponderância do cultivo de produtos agrícolas que visem a SAN; 
 

f) uso maioritário de modelos de produção e relação com os recursos naturais que 
valorizem e preservem as práticas e  ecossistemas locais; 

 

g) existência de formas de relação com os recursos naturais e práticas produtivas 
particulares, que advêm de cosmovisões indígenas locais, dos conhecimentos 
tradicionais e da inovação a eles associada. 

 
 

 Parlamentares: 
 
o Apontar de forma mais explícita para a necessidade de fomento dos centros de pesquisa-ensino-

extensão com o objetivo de formar técnicos agrícolas e desenvolver tecnologias agroecológicas 
adequadas aos agroecossistemas; 
 

o Realçar a necessidade de formação e capacitação do agricultor familiar incentivando a criação de 
condições para a realização de intercâmbios e trocas de experiências, reconhecendo e valorizando 
os saberes tradicionais; 

 

o Destacar a importância das sementes nativas e de políticas visando a sua proteção, uso e 
disseminação; 
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o Incluir o compromisso vertido na Declaração de Maputo de aumentar a dotação orçamental para 

o setor da agricultura para um mínimo de 10% do orçamento geral do Estado. 
 

 Académicos: 
 
o Desenvolver investigação interdisciplinar sobre o agricultor e sua família, e não aplicada, sobre a 

agricultura; 
 

o Reforçar ênfase nas políticas não agrícolas, em particular, as de proteção social, educação, saúde, 
habitação, face à pobreza no meio rural; 

 

o Importante analisar o valor do orçamento atual dedicado por cada país ao setor agrário e indicar 
metas para uso específico na AF;  
 

o A diretriz sobre Desenvolvimento Rural deve dizer que o rural não é um espaço atrasado e não se 
deve confundir apenas com a agricultura; 
 

o Maior ênfase sobre a juventude e o papel das mulheres. 
 
 

E. Encaminhamento  
 

O calendário estimado estabelecia como próximos passos que, após a reunião do CONSAN-CPLP, a 
equipa elaboraria, até 31 de Janeiro de 2016, uma versão 1.0 das Diretrizes para o Apoio à Agricultura 
Familiar nos Estados-Membros da CPLP tendo em conta os comentários e contributos recolhidos na 
discussão e Consulta Pública realizadas até 13 de Novembro de 2015, versão esta que seria submetida a 
nova discussão e Consulta Pública entre 1 de Fevereiro e 11 de Março de 2016. A versão 2.0 (final) do 
documento seria consolidada até 15 de Abril de 2016 e entregue ao Secretariado Executivo da CPLP 
para aprovação pelo GTAF e reunião ordinária do CONSAN-CPLP em Julho de 2016, no Brasil. 
 
Em virtude dos comentários recolhidos, que sugerem uma reformulação profunda do documento, é 
previsível que a equipa necessite de mais tempo para redação da versão 1.0 do documento, o que se 
traduz na proposta das seguintes novas datas: 

 
 até 29 de Fevereiro de 2016 – elaboração da versão 1.0 das Diretrizes; 

 
 entre 1 e 31 de Março de 2016 – novo período de discussão e Consulta Pública; 

 
 até 31 de Maio de 2016 – consolidação da versão 2.0 (final) e entrega ao SECPLP. 

 
 
Anexos: Termos de Referência e Plano de Trabalho (Anexos 02/GTAF/03 e 03/GTAF/03) 
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Introdução 

Este documento apresenta propostas de ações para implementação em 2016 que foram originadas em 
anteriores decisões da V Reunião do ST ESAN (Anexo 04/GTAF/04/CS2015) e na II Reunião do GTAF (Anexo 
01/GTAF/01/CS2015) constituindo a base de trabalho do GTAF para 2016/2017 e as propostas de novas 
atividades recebidas pelo Secretariado Executivo da CPLP e (ou) Secretariado Técnico Permanente do 
CONSAN até ao dia 13 de Novembro de 2015.  

 

Atividades de seguimento 

Antecedentes: 

 Declaração e plano de atividades resultantes do I Fórum de Segurança Alimentar e Agricultura 
Familiar da CPLP (MSC CONSAN - São Tomé e Príncipe, Março de 2015 – Anexo 
05/GTAF/04/CS2015);  

 Ata da II Reunião do GTAF, Roma, Junho de 2015 - Anexo 01/GTAF/01/CS2015;  

 Projeto GCP/GLO/475/BRA - Anexo 06/GTAF/04;  

 Conclusões e Recomendações do MSC CONSAN - Anexo 07/GTAF/04/CS2015. 
 
 

1) Ações previstas no quadro do TCP/INT/3406 e GCP/GLO/475/BRA a implementar pelo MSC 
CONSAN:   

 
a. Intercâmbio e construção de capacidades com produção de material de advocacia pela 

sociedade civil sobre:  
i. Politicas para a Agricultura Familiar Sustentável, com particular incidência na 

existência de leis e regulamentações nacionais de biossegurança, repartição de 
benefícios dos conhecimentos tradicionais e reconhecimento da qualidade da 
produção biológica e/ou agro-ecológica;  

ii. Produção, edição, tradução de material de advocacia do observatório mundial do 
direito humano a alimentação e nutrição;  

 
b. Intercâmbio em parceria com governos interessados, visando a construção de capacidades 

em agricultura familiar sustentável e compras públicas de alimentos, em particular, pelos 
programas nacionais de alimentação e saúde escolar;  

 

 

2) Centro de competências para a agricultura familiar sustentável  
 

Um diagnóstico realizado pelo MSC CONSAN (Anexo 08/GTAF/04/CS2015) junto das organizações 
de agricultores familiares da CPLP identifica a necessidade de atualizar os conhecimentos dos 
agricultores, dos formadores profissionais do ensino médio e dos extensionistas, em particular, nos 
países africanos da CPLP sobre agricultura sustentável.  

Nesse sentido e tal como aprovado na II reunião do GTAF (Anexo 01/GTAF/01/CS2015), o 
MSCONSAN propõe que os Estados membros decidam pela de criação deste centro e se manifestem 
quanto à possibilidade de o hospedarem e o financiarem.  
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Pretende-se que o centro, através de parcerias com entidades relevantes de todos os países da 
CPLP, se constitua gradualmente, como referência para a investigação aplicada na produção 
alimentar agro-ecológica e serviços ambientais recebendo para formação, formadores e 
profissionais do nível médio e de escolas de campo de outros países da CPLP. 

 

Novas atividades 

Não foram apresentadas propostas. 
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Introdução 
 
Este documento apresenta propostas para discussão e aprovação do GTAF e sugestão de inclusão na 
declaração da I Reunião Extraordinária do CONSAN recebidas até 13 de Novembro de 2015.  
 
MSC-CONSAN (Anexo 08/GTAF/04/CS2015) 
 

Considerando a importância da preservação da biodiversidade e do conhecimento tradicional nos 
sistemas de produção da agricultura familiar dos países da CPLP e a qualidade diferenciada dos 
alimentos nestes produzidos, o GT AF recomenda que os Estados membros da CPLP se comprometam a:  
 

 Promover políticas públicas de fomento à produção biológica e agro-ecológica desenhadas, 
implementadas e monitoradas com a ativa participação dos agricultores familiares e suas 
organizações representativas;  
 

 Trabalhar no sentido de que os alimentos fornecidos através de programas de alimentação e 
saúde escolar sejam crescentemente provenientes da agricultura familiar agro-ecológica 
nacional; 

 

 Desenvolver programas de inclusão da agro-ecologia, nutrição e redução das desigualdades de 
género e geração no acesso a uma alimentação saudável, nos ensinos primário, secundário e 
superior mediante coordenação entre os Ministérios da agricultura e da Educação; 

 

 Identificar e priorizar uma agenda de investigação para a produção e acesso a alimentação 
saudável no contexto dos compromissos assumidos nas Diretrizes voluntárias para a realização 
progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada e na ESAN – CPLP em parceria com a 
sociedade civil, universidades e outros atores relevantes;  

 

 Promover programas de educação e iniciativas para construção de capacidades em soberania 
alimentar, incluindo agro-ecologia, através do diálogo entre academia, governos e sociedade 
civil; 

 

 Congratular se com a decisão da Conferência de Ministros da Justiça da CPLP de criar uma 
Comissão de Trabalho para estudar o tema “A propriedade da terra como factor de 
desenvolvimento” que se reunirá em Díli, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2015 (corpo 
preambular da declaração). O STP do CONSAN-CPLP solicitará ao STP da Conferência de 
Ministros da Justiça a partilha dos resultados dessa Comissão de Trabalho (corpo decisório). 

  
Para a implementação e seguimento das ações e recomendações supracitadas, o Mecanismo de 
Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP, recomenda a renovação do mandato e 
inclusão das mesmas no Plano de Trabalho 2016- 2018 do Grupo de Trabalho sobre Agricultura Familiar 
do CONSAN-CPLP 

 


