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Diretrizes de Apoio e Promoção da Agricultura Familiar nos Estados membros da CPLP  
aprovadas na II Reunião extraordinária do Conselho Regional de Segurança Alimentar e 

Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP) 

Brasília - Brasil, 8 de Junho de 2017 

Terminou hoje, em Brasília, a II Reunião Extraordinária do Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CONSAN-CPLP).  

Representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor Leste no Comité de Coordenação do Mecanismo de Facilitação da 
Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP (MSC-CONSAN) participaram dos 
eventos oficiais realizados no âmbito da II Reunião Extraordinária do CONSAN-CPLP, 
incluindo na IV Reunião do Grupo de Trabalho de Agricultura Familiar do CONSAN-CPLP, 
onde defenderam a aprovação da versão 2.0 das Diretrizes Regionais de Apoio e Promoção da 
Agricultura Familiar nos Estados membros da CPLP.  

Reconhecendo a centralidade de políticas públicas específicas para a agricultura familiar 
campesina, os membros do CONSAN-CPLP aprovaram as Diretrizes Regionais de Apoio e 
Promoção da Agricultura Familiar nos Estados membros da CPLP, que correspondem a um 
conjunto de prioridades e orientações comuns para apoiar os Estados membros da CPLP no 
desenvolvimento de uma agricultura sustentável para a erradicação da fome e da pobreza.  

Além da aprovação das Diretrizes Regionais de Apoio e Promoção da Agricultura Familiar nos 
Estados membros da CPLP, o MSC-CONSAN viu reconhecida a importância da constituição de 
um Pacto multi-atores para a governança sustentável da terra na CPLP na Declaração final 
do CONSAN-CPLP.  

O MSC-CONSAN partilhou, ainda, modelos alternativos de defesa e promoção da agricultura 
familiar e camponesa, tendo proposto uma Rede de Agroecologia na CPLP. 

Neste importante momento, ficou reconhecida a importância de conferir prioridade aos direitos 
das mulheres rurais na agenda do CONSAN-CPLP, e a participação efectiva da Rede das 
Margaridas da CPLP nos espaços de governança da SAN na CPLP.  
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Notas:  

MECANISMO DE FACILITAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO 
CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA CPLP 

O MSC-CONSAN foi criado no âmbito do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 
da CPLP (CONSAN-CPLP), órgão de assessoria da Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo da CPLP. Tem como objetivo facilitar a participação coordenada da sociedade civil 
nas negociações, tomada de decisões e trabalhos regulares do conselho regional, bem como o 
acompanhamento da implementação da Estratégia Regional de Segurança Alimentar e 
Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP). O MSC-CONSAN representa, atualmente, mais de 17 
milhões de agricultores familiares e camponeses e cerca de 500 organizações da sociedade 
civil da Comunidade. A ACTUAR - Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento 
exerce atualmente o secretariado do Mecanismo. Mais informações em www.msc-
consan.org. 

REDSAN-CPLP – REDE REGIONAL DA SOCIEDADE CIVIL PARA A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA CPLP 

A REDSAN-CPLP é um espaço de articulação de organizações da sociedade civil que 
trabalham em conjunto para fortalecer o diálogo com os governos e organismos internacionais 
para a segurança alimentar e nutricional e o direito à alimentação no espaço dos países de 
língua portuguesa. Fundada em 2007, integra redes nacionais da sociedade civil para a 
segurança alimentar e nutricional em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Mais informações 
em www.redsan-cplp.org. 

PLATAFORMA DE CAMPONESES DA CPLP 

A Plataforma de Camponeses da CPLP foi fundada em 2012 e congrega as estruturas de 
cúpula representativas dos pequenos produtores e agricultores familiares dos países da CPLP: 
UNAC (Moçambique), UNACA (Angola), CNA (Portugal), CONTAG (Brasil), FENAPA 
(São Tomé e Príncipe), Associação Pequenos Agricultores (Cabo Verde), KAFO (Guiné-
Bissau). Mais informações em www.pccplp.org. 

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CONSAN-CPLP) 

O CONSAN-CPLP é um órgão de assessoria aos Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 
que tem como objetivo promover a inter-setorialidade e a participação social na coordenação 
de políticas, legislação e programas de ação para a segurança alimentar e nutricional e, desta 
forma, contribuir para materializar a prioridade, estabelecida na ESAN-CPLP, de 
concretização progressiva do direito humano à alimentação  adequada nos Estados membros.
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