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Resumo 
Este projecto de investigação-acção pretende analisar em que medida os actuais quadros legais e 

institucionais actuais promovem ou dificultam uma efectiva governança fundiária centrada nas 

pessoas e nas suas comunidades, o que equivale a analisar, também, a sua relação / integração no 

contexto de outros eventuais mecanismos regulatórios e de concertação politica e social vinculada à 

agricultura, meio ambiente ou, mais genericamente, à segurança alimentar e nutricional. 

Neste sentido, e com base, essencialmente, numa abordagem metodológica centrada nas pessoas e 

nas comunidades, esta pesquisa identifica algumas lacunas e fornece pistas para fortalecer o acesso e 

o controlo seguro e equitativo sobre a terra nos países africanos de língua portuguesa. 

Serão analisadas as interconexões entre Agricultura Familiar, Direito Humano à Alimentação Adequada 

e Governança Fundiária, bem como a incorporação dos princípios subjacentes a três instrumentos 

internacionais e regionais (Directrizes Voluntárias sobre a Governança responsável da posse da Terra, 

Pescas e Florestas no contexto da Segurança Alimentar Nacional, 2012; Quadro da Política Fundiária e 

Directrizes da União Africana, 2009; Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa – ESAN-CPLP, 2011) nos quadros legais e institucionais nacionais dos 

países africanos de língua portuguesa.

Reconhecendo o papel central da agricultura familiar enquanto fornecedor primordial dos 

mercados locais e muito particularmente enquanto garantia da subsistência das famílias dos 

próprios produtores e enquanto mecanismo de gestão e utilização sustentável dos recursos naturais 

e respectivos saberes tradicionais, protegendo a paisagem rural, o património natural e cultural 

das comunidades locais, a Plataforma de Camponeses da CPLP defende que o fortalecimento da 

governança da terra, a partir das pessoas e das comunidades, passa pelo fortalecimento dos órgãos 

de governança da segurança alimentar e nutricional a nível nacional ( já aprovados no Brasil e em 

Cabo Verde e previstos em vários países) e ao nível regional da CPLP no Conselho Regional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSAN-CPLP). Passa, também, por uma maior capacitação das 

organizações de agricultores e dos próprios membros dos diferentes órgãos sectoriais dos governos 

sobre os principais acordos internacionais que os Estados membro e a própria Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa subscreveram.
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Sumário executivo
Com uma população rural que varia entre 35 e 70% (FAO, 2013), os países africanos de língua oficial 

portuguesa (PALOP) compreendem quase 50 milhões de habitantes (FAO, 2013). Na generalidade dos 

PALOP, a percentagem de unidades agrícolas detidas por agricultores familiares ascende a valores 

próximos dos 90% (Sarmento, 2013). Salienta-se ainda o papel primordial das mulheres, que garantem 

a segurança alimentar das famílias e são as principais produtoras agrícolas na maioria dos países em 

desenvolvimento, incluindo países como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, onde constituem 

a maioria da força de trabalho na agricultura (Sarmento, 2013). Reconhecer os seus direitos de acesso 

e controlo sobre a terra e outros recursos naturais representa, portanto, um elemento crucial para 

superar a pobreza e a insegurança alimentar. Isto passa pelo desenvolvimento e implementação 

de legislações nacionais adequadas, as quais poderão obter em alguns instrumentos internacionais 

ferramentas para o reconhecimento da importância da governança responsável da terra para a 

segurança alimentar e nutricional. Neste sentido, a Plataforma de Camponeses da CPLP considera 

que os produtores e agricultores familiares são elementos fundamentais para alcançar a segurança 

alimentar, pelo que devem estar no centro dos processos de concepção, negociação, implementação 

e avaliação das políticas públicas voltadas para o direito humano à alimentação adequada. 

Não obstante a participação dos agricultores familiares e pequenos produtores na generalidade dos 

PALOP para a produção de alimentos, atente-se para a área efectivamente detida pelos mesmos cerca 

de 8% em Moçambique, 6% em Cabo Verde e 16% na Guiné-Bissau (Sarmento, 2013), ilustrando, 

portanto, uma significativa concentração da terra que persiste nestes territórios. Este projecto de 

investigação-acção pretende analisar em que medida os actuais quadros legais e institucionais 

actuais promovem ou dificultam uma efectiva governança fundiária centrada nas pessoas e nas 

suas comunidades, que reconheça e valorize o papel dos agricultores e das agricultoras familiares, 

o que equivale a analisar, também, a sua relação / integração no contexto de outros eventuais 

mecanismos regulatórios e de concertação politica e social vinculada à agricultura, meio ambiente 

ou, mais genericamente, à segurança alimentar e nutricional. Para tal, foi utilizada uma abordagem 

metodológica participativa, que envolveu activamente as federações nacionais de camponeses da 

Plataforma de Camponeses da CPLP, nomeadamente dos países africanos de língua portuguesa. 

Os países analisados, de forma geral, apresentam grandes desafios em termos de gestão e acesso à 

terra, tanto no que diz respeito à regulamentação e aplicação das leis, quanto na disseminação da 

legislação e capacitação dos agentes envolvidos e comunidades. A maioria desses países possui ainda 

modelos de governança nacional da segurança alimentar e nutricional onde se insere o tema terra, 

com reduzida coordenação inter-sectorial (e muitas vezes intra-sectorial) e também sem participação 

dos produtores familiares, aumentando a possibilidade de apropriação das políticas públicas por 

outros actores e reduzindo a eficácia das mesmas. 

Face a estes desafios, foi aprovada em 2012, pelo Conselho de Ministros da CPLP e pela Cimeira de 

Chefes de Estado e de Governo, a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-

CPLP), que reconhece a centralidade do acesso aos recursos naturais (acesso à terra, fortalecimento da 

investigação e conservação de sementes locais, etc) para a promoção efectiva da agricultura familiar. 

A nível regional, a ESAN-CPLP criou o Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional da 

CPLP (CONSAN-CPLP), uma plataforma ministerial e multi-actores constituída para a coordenação 

das políticas e programas desenvolvidas na área de Segurança Alimentar e Nutricional e para a 
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assessoria à Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP no que diz respeito à Segurança 

Alimentar e Nutricional na Comunidade. Replicando este processo a nível nacional, os países da CPLP 

comprometeram-se a criar espaços nacionais de concertação inter-sectorial de políticas públicas para 

a agricultura e para a segurança alimentar, os quais prevêem a participação formal dos agricultores 

familiares na coordenação de políticas, legislação e programas de acções para a segurança alimentar 

e nutricional.

Não obstante os passos concretos dados na generalidade dos Estados-membros da CPLP, 

nomeadamente dos provenientes do continente africano, a implementação das políticas e 

programas criados é ainda frágil e tem-se revelado insuficiente, devido às limitações institucionais 

existentes (meios humanos, técnicos e materiais), que constituem importantes constrangimentos no 

cumprimento das leis, projectos e programas em vigor (ACTUAR, no prelo). 

As mudanças económicas e sociais em curso em alguns destes países (particularmente em Angola e 

Moçambique), os actuais conflitos políticos (Guiné-Bissau), a maior vulnerabilidade face às mudanças 

no sistema alimentar global (Cabo Verde e São Tomé e Príncipe) vão criando um ambiente institucional 

diverso do verificado nas últimas décadas e poderão acelerar a necessidade de fortalecimento de 

espaços de concertação política multi-actores, como forma de fazer avançar compromissos assumidos 

e fazer face a potenciais conflitos. Poderão, assim, abrir-se maiores oportunidades para aumentar os 

investimentos públicos na agricultura, suportar os papéis multifuncionais de pequenos agricultores 

e agricultoras (CFS / HLPE, 2013), contribuindo, assim, para alcançar níveis adequados de segurança 

alimentar e nutricional para reduzir a pobreza e as desigualdades (ACTUAR, 2010).

Reconhecendo o papel central da agricultura familiar enquanto fornecedor primordial dos mercados 

locais e muito particularmente enquanto garantia da subsistência das famílias dos próprios produtores 

e enquanto mecanismo de gestão e utilização sustentável dos recursos naturais e respectivos saberes 

tradicionais, protegendo a paisagem rural, o património natural e cultural das comunidades locais, 

a Plataforma de Camponeses da CPLP defende que o fortalecimento da governança é um passo 

crucial no sentido de promover um maior envolvimento dos agricultores familiares na exigência de 

políticas específicas que garantam o pleno exercício de seus direitos e contribuam para a construção 

da identidade social e a organização da vida cultural. Para tal, é fundamental assegurar a inter-relação 

entre a agricultura familiar, a implementação do direito humano à alimentação adequada e sistemas 

de governança que viabilizem e/ou reforcem a coordenação e a participação social.



11

Introdução
Os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) compreendem quase 50 milhões de habitantes 

(FAO, 2013) e apresentam níveis de subnutrição significativos: Angola, 24,4%, Moçambique, 36,8%, 

Guiné-Bissau, 10,1%, Cabo Verde, 9,6%, e São Tomé e Príncipe, 7,2% (FAO, 20121). Com uma população 

rural que varia entre 35 e 70% (FAO, 2013), nestes países, segundo Sarmento (2013), os agricultores 

familiares e pequenos produtores utilizam a maioria das unidades agrícolas.

Salienta-se ainda o papel primordial das mulheres, que garantem a segurança alimentar das famílias 

e são as principais produtoras agrícolas na maioria dos países em desenvolvimento, incluindo países 

africanos de língua portuguesa (como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe), onde as mulheres 

constituem a maioria da força de trabalho na agricultura (Sarmento, 2013). Muitos são os autores e 

organizações que sugerem que as mulheres desempenham entre 60 e 80% da força de trabalho nos 

países em desenvolvimento2, contudo evidências de pesquisas e estatísticas recentes não sustentam 

esta afirmação genérica. Ainda assim, é certo que a agricultura é a fonte de emprego mais importante 

para as mulheres nas áreas rurais e as mulheres constituem mais de 60% da força de trabalho agrícola 

em alguns países (FAO, 2011), sujeitando-se, frequentemente, a salários mais baixos do que os homens, 

a empregos sazonais e em regime de part-time. No caso dos PALOP, a percentagem de mulheres 

economicamente activas que trabalham na agricultura, pesca, caça ou florestas atinge, em alguns 

casos, percentagens na ordem dos 90%, como na Guiné-Bissau e em Moçambique3 (FAO, 2011). 

Reconhecer os seus direitos de acesso e controlo sobre a terra e outros recursos naturais representa, 

portanto, um elemento crucial para superar a pobreza e a insegurança alimentar.

Isto passa pelo desenvolvimento e implementação de legislações nacionais adequadas, as quais 

poderão obter em alguns instrumentos internacionais ferramentas para o reconhecimento da 

importância da governança responsável da terra para a segurança alimentar e nutricional. Alguns 

exemplos são as Directrizes Voluntárias sobre a governança responsável da posse da Terra, Pescas 

e Florestas no contexto da Segurança Alimentar Nacional4 e o Quadro e Orientações da Política 

Fundiária Africana5.

Não obstante as actuais referências internacionais nesta área, os marcos regulatórios e institucionais 

fundiários na maioria dos PALOP permitem ainda a marginalização dos agricultores familiares vis-a-vis 

o gradual aumento dos níveis de pressão e interesse privado de corporações (internas e externas) 

pelo controlo sobre a terra e outros recursos naturais e produtivos vinculados a algumas cadeias de 

valor no sistema alimentar. Em Moçambique, a pressão sobre a terra já se iniciou há alguns anos e 

organizações da sociedade civil têm vindo a travar uma luta permanente pelo direito de acesso à 

terra (veja-se o caso da Manhiça, onde a cultura da cana de açúcar tem ocupado áreas anteriormente 

1 Última consulta a http://faostat3.fao.org/ em 14 de Julho de 2014. 

2 ActionAid e Peuples Solidaires (2011), UNECA, 1972; BM, FAO e IFAD, 2009 apud FAO, 2011. 

3 Moçambique 94%, Guiné-Bissau 94,4%, Angola 80,6%, São Tomé e Príncipe 69,6%, Cabo Verde 16,9% (FAO, 2011). Em 

Moçambique, por exemplo, a agricultura familiar, particularmente a agricultura de subsistência, é tradicionalmente, trabalho 

das mulheres: os homens podem limpar a terra e participar da colheita, mas as tarefas da mulher incluem semear, plantar, 

capinar e irrigar. No entanto, somente 20% das mulheres tem mais de 2 hectares. Além disso, 65% das famílias chefiadas por 

mulheres ocupam menos de 1.5 hectares comparando com 47% das famílias chefiadas por homens (FAO Gender and Land 

Rights Database. Última consulta a http://www.fao.org/gender/landrights/home/report/en// em 14 de Julho de 2014).

4 Em inglês, Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests.

5 Em inglês, Africa Land Policy Framework and Guidelines.
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utilizadas para a alimentação das famílias locais até ao Norte do país onde milhões de hectares têm 

sido entregues a privados estrangeiros). Em Angola, novas demarcações de terra têm vindo a ter 

lugar, impossibilitando as populações tradicionais de aceder a terras tradicionalmente ocupadas 

para alimentação e/ou pastoreio (no Sul do país, existem receios de que se venha a efectuar uma 

ocupação da terra também subordinada à cadeia de produção de grãos; a produção de etanol, 

ainda numa fase piloto, está até ao momento concentrada na região centro e não ocupou ainda 

terras comunitárias). Em São Tomé e Príncipe, país que implementou um ambicioso programa de 

reforma agrária na década de 1990, verificam-se problemas sérios para a demarcação e cadastro: são 

serviços públicos pouco equipados e com dificuldades orçamentais e de meios humanos, situação 

aliás compartilhada nos países.

De facto, os desafios na implementação dos actuais marcos regulatórios e legislativos são evidentes 

nestes países face à reduzida dimensão e equipamento dos serviços oficiais responsáveis por esta 

área. Face a esta realidade, a escolha por determinados modelos de governança poderá facilitar ou 

complexificar a sua implementação.

Este projecto de investigação-acção pretende analisar em que medida os actuais quadros legais e 

institucionais promovem ou dificultam uma efectiva governança fundiária centrada nas pessoas e 

nas suas comunidades, que reconheça e valorize o papel dos agricultores e das agricultoras familiares, 

o que equivale a analisar, também, a sua relação / integração no contexto de outros eventuais 

mecanismos regulatórios e de concertação politica e social vinculada à agricultura, meio ambiente 

ou, mais genericamente, à segurança alimentar e nutricional.

Neste sentido, e com base, essencialmente, numa abordagem metodológica centrada nas pessoas e 

nas comunidades, esta investigação-acção identifica algumas lacunas e fornece pistas para fortalecer 

o acesso e o controlo seguro e equitativo sobre a terra nos PALOP.
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Objectivos e 
metodologia
O objectivo central desta investigação consiste em contribuir para o reforço da abordagem da 

governança da terra centrada nas pessoas e nas comunidades, através do fortalecimento das 

capacidades para intensificação de acções de advocacy e lobby por parte da Plataforma de 

Camponeses da CPLP junto ao Conselho Regional da CPLP para a Segurança Alimentar e Nutricional6 

(CONSAN-CPLP).

Para alcançar estes objectivos, foi utilizada uma metodologia participativa, que envolveu activamente 

as federações nacionais de camponeses da Plataforma de Camponeses da CPLP, nomeadamente dos 

países africanos de língua portuguesa, como a seguir se descreve.

Durante a II reunião da Plataforma de Camponeses da CPLP, organizada pela ACTUAR, e que teve lugar 

em Abril de 2014, em Lisboa – Portugal, as federações nacionais de camponeses discutiram o formato 

do estudo a desenvolver e comprometeram-se a contribuir com a recolha de dados a nível nacional.

Dados preliminares e uma primeira versão deste projecto de investigação-acção foram partilhados 

antes e durante a III reunião da Plataforma de Camponeses da CPLP, que teve lugar no dia 26 de 

Maio de 2014, previamente à I Reunião do Grupo de Trabalho em Agricultura Familiar do CONSAN-

CPLP, em Brasília, na qual a Plataforma participou e contribuiu activamente, nomeadamente na 

discussão sobre os Termos de Referência para estudo que versa sobre agricultura familiar nos 

países da CPLP, importância do reconhecimento dos agricultores e agricultoras familiares da CPLP 

e definição, implementação e monitoria de políticas públicas para a sua promoção, entre as quais, 

políticas fundiárias inclusivas, equitativas e baseadas numa abordagem centrada nas pessoas e 

nas comunidades.

Os contributos nacionais relativos às questões circuladas foram recebidos com os atrasos decorrentes 

de processos enfaticamente participativos, simultâneos à preparação da participação das federações 

nacionais de camponeses na II sessão do CONSAN-CPLP, prevista, inicialmente, para Julho de 20147, 

como parte da agenda da X Cimeira de Chefes de Estados e de Governos da CPLP, aliás como definido 

nos Estatutos do CONSAN-CPLP, de forma que os resultados desta reunião fossem levados a aprovação 

pelos Chefes de Estado e de Governo. Não obstante os atrasos no recebimento de contributos, os 

resultados deste projecto de investigação-acção foram validados pelas federações nacionais de 

camponeses dos países africanos de língua portuguesa membros da Plataforma de Camponeses da 

CPLP, consubstanciando um processo verdadeiramente participativo e integrador.

6 O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP) é uma plataforma ministerial e multi-atores 

constituída para a coordenação das políticas e programas desenvolvidas na área de SAN e para a assessoria à Conferência 

de Chefes de Estado e de Governo da CPLP no que diz respeito à SAN na Comunidade. O objectivo do CONSAN-CPLP é 

promover a intersetorialidade e a participação social na coordenação de políticas, legislação e programas de ações para a 

SAN. Os diferentes países da CPLP têm pesos equivalentes dentro do CONSAN-CPLP. 

7 A sessão ordinária do CONSAN-CPLP foi cancelada, no início de Julho de 2014. Espera-se que uma reunião extraordinária 

venha a ter lugar em Outubro ou Novembro de 2014, data ainda a confirmar. 
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A ACTUAR e a Plataforma de Camponeses da CPLP utilizarão os resultados deste projecto de 

investigação-acção para, juntamente com agricultores e agricultoras familiares, pescadores 

artesanais, comunidades tradicionais, construir e partilhar conhecimentos e experiências relativos a 

direitos fundiários e suas interconexões com a produção de pequena escala e seu reconhecimento 

nos países africanos da CPLP. Com esta partilha de conhecimentos e experiências, pretende-

se fortalecer as capacidades das organizações de camponeses para o diálogo com os decisores 

políticos, em particular no GT AF e no CONSAN-CPLP. Mais do que um ambicioso texto académico, 

pretende-se que este documento sirva as necessidades da Plataforma de Camponeses da CPLP e de 

todas e de cada uma das federações nacionais membros da Plataforma de Camponeses da CPLP e 

respectivos parceiros.
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Agricultura Familiar, 
Direito Humano 
à Alimentação 
Adequada, e 
Governança Fundiária
O Relatório do CFS / HLPE (2013) estima que, dos cerca de 1,4 bilhões de pessoas que vivem em 

pobreza extrema no mundo, 70% vive em áreas rurais e na sua grande maioria depende parcial 

ou completamente da agricultura. Dados da FAO (2014) indicam que há mais de 500 milhões de 

propriedades agrícolas familiares no mundo (cujas actividades são geridas e conduzidas por uma família 

e contam predominantemente com mão de obra familiar) e, em muitas regiões, são precisamente os 

agricultores familiares os principais produtores dos alimentos consumidos diariamente. Nos PALOP, 

a agricultura familiar é a forma predominante de agricultura, acompanhando a tendência global8. 

Dados extraídos de Sarmento (2013) indicam que a percentagem de unidades agrícolas utilizadas 

por agricultores familiares ascende a valores próximos dos 90% na generalidade dos PALOP (98% 

em Moçambique, 100% em São Tomé e Príncipe, 89% em Cabo Verde, 88% na Guiné-Bissau). 

Igual preponderância assume a pecuária familiar e a pesca tradicional, particularmente, em Cabo 

Verde, Guiné-Bissau e Moçambique (ACTUAR, no prelo). Ainda que a participação dos agricultores 

familiares e pequenos produtores seja impressionante na generalidade dos PALOP, atente-se para a 

área efectivamente detida pelos mesmos: cerca de 8% em Moçambique, 6% em Cabo Verde e 16% 

na Guiné-Bissau (Sarmento, 2013), ilustrando, portanto, uma significativa concentração da terra que 

persiste nestes territórios.

Os -agricultores familiares- constituem uma categoria heterógena que incluiu produtores 

agropecuários, florestais, pequenos pescadores, aquicultores, extractivistas, entre outros. Na maioria 

dos países, a grande maioria destes produtores vêm sendo identificados/englobados estatisticamente 

como -pequenos produtores agrícolas- (alguns países africanos) ou ainda -camponeses- (a maioria 

dos países africanos). Esta situação decorre e contribui para a actual aparente contradição entre a 

sua importância e o papel que lhes é reservado no desenvolvimento económico global dos Estados-

membros (balança e comércio agrícola, impostos, efeitos multiplicadores sobre o produto), economias 

locais (efeitos multiplicadores do emprego e renda), familiares (auto-consumo, prevenção da pobreza 

e proteção social) e segurança alimentar e nutricional.

8  Dados apresentados pela ActionAid (2013) sugerem que a agricultura familiar é responsável por cerca de 80% da produção 

mundial e 75% dos produtores de alimentos. 
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Grosso modo, entende-se por agricultor familiar aquele que gerencia e opera um meio de 

organização das produções agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola, meio de organização 

esse predominantemente dependente de mão-de-obra familiar. Na medida em que as estruturas 

agrárias nos distintos PALOP são diversas (nomeadamente no que respeita a disponibilidade de 

terras e de infra-estruturas e a sua relação com a biodiversidade e o meio ambiente), a categoria de 

agricultor familiar terá, necessariamente, de contemplar as especificidades dos distintos países, sendo 

repensada a partir, também, das suas relações sociais de produção, incluindo relações de posse, uso e 

produção, incluindo em terras comunitárias (ACTUAR, no prelo). O (re)conhecimento de agricultor e 

agricultora familiar significaria, entre outros aspectos: i) procurar definir quem são e saber quais são as 

maiores necessidades; ii) promover o seu empoderamento e a sua maior participação social; iii) apoiar 

modelos de desenvolvimento territorial com base no aumento da produtividade e da produção 

agricolas mais sustentáveis (não assentes no uso intensivo de factores de produção).

Se é verdade que dificilmente um aumento da participação social assegurará, por si só, a saída da 

situação de subalternidade imposta pelas opções dos regimes políticos onde os agricultores familiares 

nunca tiveram uma posição hegemónica (pelo menos nos países objecto deste estudo), a asseveração 

da participação social contribuirá efectivamente para a resolução de algumas das prioridades dos 

agricultores PALOPianos, como sejam, o acesso e controle da terra e outros recursos naturais, o acesso 

a serviços e mercados (condições mínimas para a produção e para a obtenção de alimentação e/

ou receitas) e algumas questões relacionadas com a saúde, a educação, a subnutrição e a fome 

(Baptista, 2013). Nesta mobilização por um conjunto de direitos sociais claramente inter-sectoriais 

poderá residir a possibilidade de uma aliança social mais ampla e inovadora no contexto da actual 

transição política africana. Se o “fim dos camponeses” (Mendras, 1992) nestes países não é imediato, 

a sua participação nos espaços de concertação das políticas públicas para a agricultura e para a 

segurança alimentar previstos para os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, poderá permitir uma base mais ampla e sólida 

para a sua persistência. Esta possibilidade poderá estar condicionada à maior ou menor capacidade 

de geração e disseminação de conhecimentos formais e informais que permitam a negociação e 

implementação de políticas e programas subjacentes ao amplo conceito de “soberania alimentar”.

De facto, a coordenação inter e intra-sectorial é ainda tímida na maioria dos países em análise, bem 

como a propria participação dos agricultores familiares, elementos esses que terão, necessariamente, 

de ser promovidos, articulando decisivamente outras componentes fundamentais, como sejam 

as acções relacionadas com a educação, o acesso a recursos naturais, a serviços e a crédito. A 

discussão sobre a construção institucional de mecanismos de governança não beneficia de uma 

vasta bibliografia sobre este tema específico. Vários autores referem-se a algumas das condições 

relevantes para assegurar essa capacidade (qualidade do sistema educativo, acesso a informação, 

existência de espaços para debate público e diálogo técnico-político), entre eles, Beland (2006); 

Busenberg (2000) ou ainda Sabatier e Jenkins-Smith (1999). Em função da sua leitura, considerar-se-ia 

que estes países africanos estariam longe de reunir essas condições e como tal algo impossibilitados 

de produzir modelos alternativos. Mas neste campo existem gradações–a abertura de espaços para 

debate público já se iniciou na maioria dos países em análise. O que limita a ocupação dos novos 

espaços é, em parte, o nível histórico de desenvolvimento produtivo, organizativo e de representação 

política de grupos que são relevantes nestas discussões (por exemplo, os agricultores familiares). 

O anterior sugere a importância de identificar e resolver ou, pelo menos, controlar, os maiores 

problemas relacionados com a acção colectiva. Tal como mencionado por diversos autores, incluindo 

North (2005) e Ostrom (2005), estes problemas assumem um papel fundamental em questões como 

a pobreza, o acesso a recursos ou ainda a segurança alimentar. De facto, as redes, a confiança, as 
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normas de reciprocidade e algumas regras institucionais são alguns dos mecanismos que podem ser 

utilizados para aumentar os níveis de cooperação entre os potenciais actores, mantendo baixos os 

custos de transacção e determinando a maior ou menor capacidade de implementar, gradualmente, 

algumas mudanças que desafiem a actual rigidez gerada em contextos sociopolíticos anteriores. Por 

outras palavras, se uma maior homogeneidade dos actores envolvidos no diálogo político nos países 

africanos da CPLP reforçou consensos normativos anteriores, a futura maior ou menor capacidade 

adaptativa desses sistemas de governança parece estar também vinculada à profunda tensão entre 

a necessidade de estabilidade institucional e de mudança geradas no contexto do seu processo 

recente de desenvolvimento onde a competição por recursos naturais é crescente.

Os produtores e agricultores familiares são, verdadeiramente, elementos fundamentais para alcançar 

a segurança alimentar (Altieri, 2009), pelo que a Plataforma de Camponeses da CPLP considera que 

estes devem estar no centro dos processos de concepção, negociação, implementação e avaliação 

das políticas públicas voltadas para o direito humano à alimentação adequada. A interligação entre 

a realização do direito humano à alimentação adequada e as políticas fundiárias é reconhecida há 

anos e tem vindo a ser crescentemente integrada em diversos instrumentos internacionais. De facto, 

como reconhecem as Directrizes Voluntárias para a Realização Progressiva do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (Parte 2 – 4.8), este direito é fortemente colocado em risco quando os direitos 

de posse não são garantidos. O direito humano à alimentação adequada dependerá, portanto, de 

um quadro regulamentar transparente e responsável de acesso justo e equitativo à terra e a outros 

recursos naturais, já que a sua natureza multidimensional requer a implementação de uma perspectiva 

holística, que inclui várias áreas políticas, como a gestão dos recursos naturais, o investimento na 

agricultura, política comercial, entre outras. Como sublinha Olivier De Schutter (2009), falhas na 

governança global para superar a fragmentação de esforços em curso são a principal razão para o 

fracasso na erradicação da fome e da vulnerabilidade.

As Directrizes Voluntárias para a Realização Progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada 

continuam a ser uma referência no reconhecimento da importância da participação social para o 

acesso a terra e sobre a necessidade de considerar o estabelecimento de mecanismos adequados para 

a sua governança onde a participação social é um elemento fundamental9. Existem outras Directrizes 

relevantes, mas mais do que citar elementos que são públicos, importa concluir pela relevância da 

participação social, em particular no caso em análise, dos agricultores familiares. Essa participação 

permite inclusivamente, numa visão pragmática, entre outros aspectos, aumentar a eficácia e eficiência 

das políticas públicas fundiárias assim como reduzir os custos de transacção na sua implementação.

Coloca-se a questão de discutir os moldes em que essa participação se pode estabelecer e o “locus” 

onde ela deve acontecer. As mesmas directrizes remetem esta questão para o contexto mais amplo 

da realização do direito humano à alimentação adequada e redução dos níveis de insegurança 

alimentar e nutricional. Nesta perspectiva e face à exiguidade de meios humanos, técnicos e materiais 

na maioria dos Estados, foi-se estabelecendo a ideia de que a melhoria da governança dos sistemas 

9  De acordo com as Directrizes Voluntárias para a Realização Progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada, entre 

outras acções, os Estados deveriam: i) adoptar medidas para que os membros dos grupos vulneráveis possam ter acesso 

a oportunidades e recursos económicos que lhes permitam participar plenamente e em pé de igualdade na economia; 

ii) prestar particular atenção aos problemas específicos de acesso das mulheres e dos grupos vulneráveis, marginalizados; 

iii) desenhar e implementar programas que incluam diferentes mecanismos de acesso e utilização apropriada das terras 

agrícolas, destinados às populações mais pobres; iv) promover o acesso dos pequenos e médios agricultores aos resultados 

das pesquisas que promovam a segurança alimentar; v) estudar a possibilidade de estabelecer mecanismos jurídicos e 

outros mecanismos de políticas, em consonância com as suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos 

e de conformidade com o estado de direito que permitam avançar na reforma agrária para melhorar o acesso das pessoas 

pobres e das mulheres aos recursos.
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fundiários poderia beneficiar da construção de espaços multi-actores (formais ou informais) para 

a construção, implementação e monitoramento das politicas e programas públicos relacionados 

com a segurança alimentar e nutricional. É desta forma que, na maioria dos países em análise, se 

desenvolvem Estratégias Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional onde se prevê a existência 

de mecanismos para coordenação sectorial de políticas e participação social10. Face à lenta evolução 

na implementação das estratégias nacionais e visando aumentar a cooperação entre os Estados-

membros para a sua implementação, desenvolve-se o processo de construção e aprovação da 

Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP), a qual foi aprovada em 2012 

pelo Conselho de Ministros da CPLP e pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP.

A centralidade do acesso aos recursos naturais (acesso à terra, fortalecimento da investigação 

e conservação de sementes locais, etc) para a promoção efectiva da agricultura familiar é 

reconhecida no eixo 3 da ESAN (relativa ao aumento da disponibilidade de alimentos com base 

nos pequenos produtores), que prevê, entre outras, as seguintes áreas de intervenção: programas 

de construção de capacidades na área de acesso a terra e outros recursos naturais; programa de 

apoio ao desenvolvimento agro-industrial territorial com base em tecnologias simples de produção, 

transformação e comercialização. A ESAN será apresentada em maior detalhe na secção 5.2, após uma 

breve menção às Directrizes Voluntárias sobre a Governança responsável da posse da Terra, Pescas e 

Florestas no contexto da Segurança Alimentar Nacional (2012) e ao Quadro da Política Fundiária e 

Directrizes da União Africana (2009).

10  Ver secção 5.2. 
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Quadro 
Institucional 
Internacional
As Directrizes Voluntárias sobre a governança responsável da posse da 
Terra, Pescas e Florestas no contexto da Segurança Alimentar Nacional
Na perspectiva de contribuir para um acesso justo e equitativo à terra e a outros recursos naturais, foram 

negociadas e aprovadas em Maio de 2012 as Directrizes Voluntárias sobre a Governança responsável 

da posse11 da Terra, Pescas e Florestas no contexto da Segurança Alimentar Nacional (doravante 

designadas VGGT12). Ao fornecer um quadro que pode ser usado pelos Estados para desenvolver as 

suas próprias estratégias nacionais, políticas e programas, as VGGT também devem constituir uma 

base de práticas aceitáveis   que podem ser usadas   por todas as partes interessadas e os governos para 

avaliar propostas e políticas existentes e programas. Ainda que não sejam juridicamente vinculativas 

(pelo que não substituem leis, compromissos, tratados ou acordos internacionais), ao servir de matriz 

para que os Estados desenvolvam as suas próprias estratégias, políticas e programas, poderão assumir, 

a nível nacional, um importante papel.

A governança responsável reconhece não só a posse legal (propriedade privada e pública), mas 

também a posse comunitária e consuetudinária. Este elemento é de primordial importância, na 

medida em que muitas culturas africanas não compartilham pressupostos e princípios ocidentais e as 

leis relativas a propriedade são, portanto, muito vulneráveis   quando tais abordagens são usadas   para 

analisar o uso da terra, da propriedade e do acesso. O carácter comunitário da posse é inclusivamente 

assumido como imprescindível pelos camponeses dos PALOP membros das federações nacionais 

parte da Plataforma de Camponeses da CPLP (ACTUAR, no prelo), exigindo adequações em termos 

de definição e categorização de agricultura -familiar-. Inevitavelmente, o diálogo entre normas 

consuetudinárias e preceitos legais deverá ser fortalecido, incorporando o carácter comunitário 

nas próprias leis e regulamentos nacionais. Em Moçambique, por exemplo, áreas comunitárias são 

definidas pela Lei como entidade social de pessoas e território, estruturada envolta de interesses 

comuns com uma relativa estrutura institucional e organizacional que mantém os princípios históricos 

e culturais do território interessado13.

11 Direitos de posse (tenure rights) referem-se ao relacionamento legal ou consuetudinariamente definido. A segurança 

da posse refere-se à certeza de que os direitos de uma pessoa são reconhecidos e protegidos, através do acesso a 

mecanismos eficazes de recurso e de resolução de conflitos. Particularmente no que respeita o acesso e o controlo sobre 

a terra, a sua natureza única induz a que seja frequentemente sujeita a usos simultâneos e direitos legais, impostos por 

sistemas de administração e posse que determinam quem pode usar o recurso e em que condições. Assim, direitos justos 

e seguros têm enormes implicações para o desenvolvimento social e económico e sua realização contribui decisivamente 

para superar a fome e a pobreza rural e alcançar a segurança alimentar e uso sustentável da terra, que respeita e protege a 

biodiversidade (ACTUAR, 2012). 

12 Da sua sigla em inglês, Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the 

Context of National Food Security.

13 Desde a aprovação da Lei de Terras em 1997, em Moçambique, foram delimitadas 248 áreas comunitárias, representando 
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A aprovação das VGGT representa o primeiro passo de uma longa jornada no sentido da materialização 

de direitos de posse justos e equitativos. Dentre as principais conquistas das organizações da 

sociedade civil e movimentos sociais que participaram do processo de consulta e negociação das 

VGGT detalhadas em ACTUAR (2012a; 2012b), salienta-se o facto do texto das Directrizes defender: 

i) princípios da boa governação e abordagem de direitos humanos, incorporando a linguagem dos 

direitos humanos, as obrigações e os princípios de boa governança (como estipulado pelos princípios 

PANTHER14), especificamente no que diz respeito aos princípios de implementação, descritos na parte 

2–3B; ii) que as políticas e a legislação deverão ser concebidas a partir de uma abordagem holística, 

levando em consideração as funções sociais, económicas e ambientais da terra e outros recursos 

naturais e dando prioridade à soberania alimentar; iii) que as autoridades públicas devem reconhecer 

a pluralidade de mecanismos regulatórios existentes e garantir a coerência entre as normas legais e 

consuetudinárias sobre a terra e gestão dos recursos naturais; iv) que os Estados devem reconhecer 

o papel dos povos indígenas na preservação dos recursos naturais e devem garantir o respeito e a 

protecção dos seus direitos de posse (consentimento livre, prévio e informado; sistemas tradicionais 

de utilização e partilha de bens comuns naturais, etc); v) que os Estados devem tomar ou manter 

medidas legislativas contra a discriminação de género no acesso à terra e a outros recursos naturais, 

particularmente importante quando se trata de agricultoras familiares, garantindo um acesso 

equitativo ao registo, crédito, mercados, etc.

Finalmente, e em consonância com o que a Plataforma de Camponeses da CPLP defende, o texto das 

VGGT sublinha que deverá sublinhar-se a interdependência e complementaridade entre o acesso e 

posse de recursos naturais e a segurança alimentar e nutricional. Neste sentido, alguns elementos 

assumem particular importância nas constantes negociações entre os actores não governamentais 

e o governo, nomeadamente avaliar a coerência e coordenação das políticas a nível nacional, 

assegurar a existência de consentimento prévio e informado por parte das comunidades envolvidas 

em iniciativas de conservação e gestão de recursos naturais, promover a participação da sociedade 

civil na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas e fortalecer as instituições 

consuetudinárias e sistemas de posse colectiva, asseverando, em suma, a concretização do direito 

humano à alimentação adequada. As organizações de agricultores familiares da CPLP realçam a 

necessidade de, em cada contexto nacional, desenvolver instrumentos práticos que ilustrem a sua 

aplicabilidade gerando “boas práticas” para políticas públicas nacionais e instrumentos normativos 

para outros níveis territoriais. É o caso concreto da constituição de conselhos e espaços de articulação 

inter-ministeriais que prevejam a participação efectiva e qualificada da sociedade civil. Alguns passos 

discretos neste sentido foram já dados em alguns PALOP no âmbito da implementação da ESAN-CPLP, 

como discutiremos oportunamente.

cerca de mais de nove milhões de hectares (FAO, 2009 apud FAO Gender and Land Rights Database). Segundo o artigo 

24º da Lei de Terras supracitada, nas áreas rurais, as comunidades locais participam na gestão dos recursos naturais e no 

processo de titulação. Ainda segundo o mesmo artigo, as comunidades locais utilizam, entre outras, as normas e práticas 

costumeiras ou consuetudinárias.

14 PANTHER é um mnemónico em língua inglesa elaborado pela FAO, que representa os princípios de direitos humanos 

de Participação, prestação de contas (Accountability), Não-discriminação, Transparência, dignidade humana (Human 

dignity), Empoderamento e Estado de direito (Rule of law). A aplicação consciente e deliberada destes princípios tem como 

objectivo facilitar a construção de estratégias complementares e integradas de empoderamento, equidade e inclusão, 

valendo-se de mecanismos específicos de prestação de contas .. 
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Quadro 
institucional 
regional
Quadro da Política Fundiária e Directrizes da União Africana

O Quadro da Política Fundiária e Directrizes da União Africana, ALPFG15 é resultado da Iniciativa 

Política Fundiária, lançada em 2006 pela Comissão da União Africana em parceria com a Comissão 

Económica das Nações Unidas para África (CEA) e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). 

Foi aprovado em 2009, na Conferência de Ministros da Agricultura, Terra e Pecuária e, meses mais 

tarde, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana16 presentes na 13ª sessão ordinária da 

Assembleia aprovaram a “Declaração sobre temas fundiários e desafios em África”17, solicitando  

a aplicação efectiva do Quadro da Política Fundiária e Directrizes da União Africana18.

Estas Directrizes conferem um compromisso ao mais alto nível político para um quadro orientador 

para a formulação e operacionalização de políticas fundiárias dos respectivos Estados-membros, 

nomeadamente no que respeita: i) estabelecer políticas fundiárias como pré-requisito para o 

desenvolvimento social, económico e ambiental sustentável e para a redução da pobreza; ii) 

incentivar a participação popular na formulação e implementação da política fundiária, como base 

para políticas e legislações fundiárias eficazes e incentivar uma parceria mais coerente entre Estados, 

cidadãos e parceiros do desenvolvimento na formulação e implementação de políticas fundiárias; 

iii) sugerir standards de boas práticas em reformas de políticas fundiárias, que os Estados-membros 

podem adoptar e adaptar, de acordo com os respectivos contextos. O Quadro da Política Fundiária 

e Directrizes da União Africana pretende funcionar ainda como uma ferramenta de diagnóstico do 

estado da governança da terra ao nível nacional.

Não é demais referir, também, a dificuldade com que alguns dos compromissos assumidos no contexto 

da União Africana são transferidos para os Estados-membros. Ao nível dos países africanos de língua 

portuguesa, por exemplo, desconhecem-se efeitos concretos que contrariem esta ideia e prevalece a 

ideia de que a União Africana é ainda um processo com várias debilidades institucionais. A iniciativa 

-Programa Acelerado para o Desenvolvimento da Agricultura Africana- poderá vir a contribuir para 

a sinalização de algumas acções na área fundiária mas até ao momento não se verifica uma ligação 

entre os planos de investimento propostos pelos Estados-membros e os principais elementos do 

Quadro da Política Fundiária e Directrizes da União Africana.

15 Da sua sigla em inglês, African Union Land Policy Framework and Guidelines. 

16 Os PALOPs (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe são membros da União Africana.

17 Declaration on Land Issues and Challenges in Africa. 

18 A Declaração aponta a necessidade de “desenvolver estudos para o estabelecimento de um quadro institucional apropriado 

que apoie os Estados-membros nos seus esforços de revisão, desenvolvimento e implementação de políticas fundiárias, 

incluindo mecanismos de monitoramento e elaboração de relatórios, bem como para a criação de um Fundo Africano para 

a Política da Terra- (in Declaração de Sirte, 2009). 
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Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Em 2011, os Estados-membros da CPLP aprovaram a Estratégia Regional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (ESAN-CPLP19), visando contribuir para uma maior coerência e coordenação das 

políticas nacionais dos países membros, e promover ligações de dupla via entre o nível nacional e as 

discussões regionais / globais, nomeadamente, na CPLP e no Comité Mundial de Segurança Alimentar 

(CFS20). Como expresso no documento da ESAN-CPLP, o seu objectivo consiste em contribuir para a 

erradicação da fome e da pobreza na CPLP, através do reforço da coordenação entre os Estados-

membros e da melhor governabilidade das políticas e programas sectoriais de segurança alimentar e 

nutricional, com base no direito humano à alimentação adequada.

Esta estratégia, formulada com base na perspectiva do Direito Humano à Alimentação Adequada, 

coloca o foco no reforço da governança da SAN procurando dar centralidade a estratégias e programas 

de segurança e soberania alimentar, no panorama político e legislativo nos países da Comunidade e 

centra-se em três eixos principais:

 » Eixo 1–Fortalecimento da governança da Segurança Alimentar e Nutricional a nível nacional e 

ao nível da CPLP, assegurando a participação dos actores relevantes, como forma de melhorar a 

coordenação e coerência das políticas ao nível local, nacional, regional e global.

 » Eixo 2–Promoção do acesso e utilização dos alimentos para melhoria dos modos de vida dos grupos 

mais vulneráveis, facilitando o acesso aos alimentos (em quantidade e qualidade adequadas) e a 

serviços básicos (água, saneamento, saúde, entre outros), visando melhorar os modos de vida e 

promover a inclusão social destes grupos, em particular agricultores e comunidades rurais.

 » Eixo 3–Aumento da disponibilidade de alimentos com base em modelos de produção, 

processamento e distribuição sustentáveis, através do reforço da produção interna com base 

nos pequenos produtores, atendendo às suas necessidades alimentares, quer pela via do auto-

consumo, quer pelo aumento dos rendimentos familiares disponíveis pela venda da sua produção. 

Neste sentido, a ESAN-CPLP estimula a implementação de programas e políticas públicas de 

valorização da agricultura familiar, nomeadamente ao nível da produção de alimentos, acesso 

a mercado, comercialização, distribuição de renda, pesquisa, etc). Nesse sentido, a ESAN-CPLP 

propõe a formulação e implementação de planos de acção que contemplem programas de 

apoio a estratégias de compras governamentais da agricultura familiar (exemplo: alimentação 

escolar).

Ao conferir centralidade à construção e reforço de um sistema de governança intersectorial da 

segurança alimentar a nível nacional e regional, favorecendo uma acção coordenada nos distintos níveis 

(local, nacional, regional e global), a ESAN-CPLP criou o Conselho Regional de Segurança Alimentar 

e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP), uma plataforma ministerial e multi-atores constituída para a 

coordenação das políticas e programas desenvolvidas na área de Segurança Alimentar e Nutricional 

e para a assessoria à Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP no que diz respeito à 

Segurança Alimentar e Nutricional na Comunidade. O objectivo do CONSAN-CPLP é promover a inter-

sectorialidade e a participação social na coordenação de políticas, legislação e programas de acções 

para a segurança alimentar e nutricional.

A sociedade civil e os agricultores familiares têm participação formal no CONSAN-CPLP, podendo 

apresentar propostas e recomendações concretas para a agenda política. De acordo com as Directrizes 

19  Mais informações sobre a ESAN-CPLP em http://www.cplp.org/id-2391.aspx. 

20  Da sua sigla em inglês, Committee on World Food Security. 
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para o Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil (doravante Mecanismo) (CPLP, 2012)21, 

o Mecanismo tem como funções, entre outras, troca regular de informações, análises e experiências entre as 

organizações participantes; desenvolvimento de posições conjuntas; convocar e facilitar o funcionamento 

do “Grupo de Trabalho sobre Agricultura e Soberania Alimentar” no Fórum da Sociedade Civil da CPLP; 

acompanhar e monitorar, ao seu nível, a implementação da ESAN-CPLP. Conforme estipulado na ESAN-

CPLP, a prioridade deverá ser dada à participação nas sessões do CONSAN-CPLP dos grupos mais afectados 

pela insegurança alimentar e nutricional22, respeitando ainda um equilíbrio de género e geográfico, entre 

os Estados-membros da CPLP. O Comité de Coordenação do Mecanismo de Facilitação da Participação da 

Sociedade Civil é formalmente constituído por 24 organizações, conforme estipulado nas suas Directrizes: 

8 organizações em representação dos pequenos agricultores familiares (indicados pela Plataforma de 

Camponeses da CPLP); 8 organizações em representação das áreas/grupos vulneráveis identificados 

anteriormente; 8 organizações em representação das redes nacionais da sociedade civil actuantes na área 

da segurança alimentar e nutricional dos países da CPLP (indicados pelas Redes Nacionais de Segurança 

Alimentar e Nutricional dos Estados membros). Actualmente, o Mecanismo é secretariado pela ACTUAR 

– Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento23, que assegura os aspectos administrativos, 

organizativos, financeiros e de comunicação relacionados com o Mecanismo.

Esta estratégia regional representa uma oportunidade para fortalecer a governança da terra, através 

de quadros políticos, institucionais e legais adequados, uma vez que as recomendações propostas 

no CONSAN-CPLP são encaminhadas aos Chefes de Estado e dos Governos e, uma vez aprovadas, são 

vinculativas para os Estados-membros. Neste contexto, a participação da Plataforma de Camponeses da 

CPLP no Grupo de Trabalho em Agricultura Familiar do CONSAN-CPLP e no próprio CONSAN-CPLP, através 

do Mecanismo de Facilitação da Sociedade Civil, reveste-se de crucial importância, na medida em que as 

suas recomendações deverão ser consideradas em todos os momentos do processo de consulta e decisão.

Contudo, ao nível nacional e desde a aprovação da ESAN-CPLP, poucas iniciativas foram implementadas. 

Moçambique apesar de reunir muitas das condições necessárias, não iniciou a construção dos 

mecanismos de governação previstos. Este atraso moçambicano será, talvez, expressão das prioridades 

políticas do actual modelo de desenvolvimento económico do país.

Em Angola, realizou-se um “fórum” da sociedade civil para iniciar este processo (Outubro de 2013) e 

um seminário sobre a agricultura familiar que concluiu pela necessidade de actualizar a Estratégia 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a criação do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. O principal entrave terá sido a percepção dos principais decisores políticos de 

que o desenvolvimento rural do país se fará basicamente com a “modernização” dos camponeses, isto 

é, com políticas e instrumentos que favoreçam aumentos de produtividade e de produção agrícolas 

visando aproximar os camponeses angolanos dos níveis médios de produtividade verificados em 

outros países. Esta visão não valoriza as novas condicionantes internacionais originadas no processo 

de globalização alimentar, as quais recomendariam políticas mais intersectoriais (agricultura, saúde, 

educação) visando garantir a permanência camponesa.

21 As Directrizes para o Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil são parte integrante dos Estatutos do 

CONSAN-CPLP. 

22 Seguindo classificação oficial da FAO relativa aos grupos mais vulneráveis à insegurança alimentar e nutricional, são 

considerados prioritários para participação no mecanismo e reuniões do CONSAN-CPLP os seguintes grupos: agricultores 

familiares e pequenos produtores agrícolas; Pescadores artesanais; Pastores / criadores de gado; Populações sem-terra; 

Pobres urbanos; Trabalhadores agrícolas e do sector agroalimentar; Mulheres; Juventude; Consumidores; Povos Indígenas; 

Organizações Não-Governamentais nacionais com intervenção nos domínios da SAN.

23 A ACTUAR – Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento é, juntamente com a Plataforma de Camponeses da CPLP, 

co-autora do presente trabalho de investigação-acção. 
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Cabo Verde realizou uma reunião visando a instalação de um Conselho de Segurança Alimentar 

e Nutricional, processo que foi concluído com a participação da sociedade civil incluindo as 

organizações representativas dos agricultores familiares (entre as quais, a Associação Pequenos 

Agricultores de Cabo Verde). Em Cabo Verde, verificou-se uma grande abertura para que o 

fortalecimento dos agricultores familiares possa equivaler à redução da vulnerabilidade do país. 

Reconheceu-se, também, que isto pode ser um motor do desenvolvimento territorial. Esta abertura 

deriva, parcialmente, das características próprias do país (grande vulnerabilidade alimentar e 

inexistência de grandes agricultores).

Nos demais países africanos não se verificaram avanços na implementação da ESAN-CPLP no tocante 

ao funcionamento dos projectados Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, 

o que retira maiores possibilidades de inserção do tema terra na agenda política nacional por esta 

via e limita a participação efectiva e qualificada da sociedade civil e a representação de grupos 

vulneráveis (incluindo, agricultores familiares, mulheres, comunidades tradicionais, etc). A promoção 

de mecanismos de governança da terra descentralizada e democrática é fundamental, assegurando 

a capacitação, empoderamento e participação efectiva e qualificada de grupos vulneráveis nos 

processos de decisão sobre uso e gerenciamento do acesso e controlo sobre os seus recursos 

fundiários, de forma a acomodar sistemas de posse plurais, particularmente no actual contexto de 

crescentes pressões comerciais sobre a terra. Refira-se, contudo, que se a nível nacional se verificam 

estas limitações, isto não impede que em alguns destes países a legislação vigente promova a gestão 

participativa principalmente ao nível dos órgãos locais do Estado. É o caso de Angola, em que a 

lei 17/2010 sobre a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração local do Estado 

estabelece os princípios da participação da sociedade civil e das comunidades na gestão local e 

determina que nenhuma decisão pode ser tomada pelo governo sem prévia consulta aos grupos de 

interesse no processo.

Como reconhece a generalidade dos países africanos de língua portuguesa, os órgãos de 

administrações locais do Estado têm feito esforços em facilitar a circulação de informações sobre a 

gestão fundiária a nível nacional, contudo o caminho é ainda longo para se alcançar uma consulta 

prévia informada, participativa, transparente e adequada. Aliás, em vários dos países africanos 

de língua portuguesa, a atitude de empregados públicos e a burocracia extrema têm constituído 

barreiras importantes à legislação dos direitos à terra (por exemplo, no que respeita processos de 

registo), ainda que a lei estatutária não estabeleça impedimentos formais.

A participação dos órgãos de poder local nos mecanismos nacionais de governança da segurança 

alimentar e nutricional está prevista na maioria das Estratégias de segurança alimentar e nutricional 

nacionais e também na da CPLP, pelo que o desenvolvimento destes mecanismos poderá vir a 

contribuir para uma maior articulação entre a participação nos diferentes níveis territoriais.
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A incorporação das 
directrizes e estratégias 
internacionais e 
regionais
nas leis e políticas fundiárias dos países africanos de língua portuguesa, a partir de 
uma abordagem baseada nos direitos e centrada nas pessoas e nas comunidades
Ao nível nacional, os países da CPLP possuem políticas e instrumentos directa ou indirectamente 

relacionados com agricultura familiar e alguns deles contam com uma coordenação de trabalho 

inter-ministerial para a segurança alimentar apesar das dificuldades atrás mencionadas. Não obstante 

os passos concretos dados na generalidade dos Estados-membros, nomeadamente dos provenientes 

do continente africano, a implementação das políticas e programas criados é ainda frágil e tem-

se revelado insuficiente, devido às limitações institucionais existentes (meios humanos, técnicos e 

materiais), que constituem importantes constrangimentos no cumprimento das leis, projectos e 

programas em vigor (ACTUAR, no prelo).

Com a importância estratégica conferida recentemente à compra estrangeira de terras para fins não 

agrícolas (busca por minerais e petróleo, em Angola, biocombustíveis, em Moçambique, e até turismo, 

em Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe), os desafios são inúmeros. Aliás, além dos deslocamentos de 

população, também a própria distribuição desigual de terras tem relegado uma crescente população 

de agricultores e agricultoras para algumas áreas marginais.

A partir da análise das contribuições por parte dos distintos países sistematizamos e apresentamos 

em seguida algumas reflexões relevantes nos seguintes sub-itens: a) Incorporação de legislação e 

das normas internacionais sobre direitos humanos (incluindo direitos das mulheres, direito humano 

à alimentação, direito à terra) nos quadros legais e institucionais nacionais; b) Reconhecimento 

e protecção de distintos sistemas de posse e de produção (incluindo sistemas comunais e 

consuetudinários de posse de pequenos agricultores e comunidades tradicionais).

Relativamente à incorporação de legislação e das normas internacionais sobre direitos humanos 

(incluindo direitos das mulheres, direito humano à alimentação, direito à terra) verifica-se que 

os países africanos de língua portuguesa ratificaram tratados internacionais relacionados com 

o direito à alimentação adequada24, adoptaram os princípios primordiais dos instrumentos 

internacionais nas suas legislações nacionais e participaram de importantes momentos de reflexão 

sobre governança da terra25.

24 Como seja, o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC), ratificado por Angola, Cabo Verde, 

Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe; o processo de assinatura e ratificação do PIDESC está em curso em Moçambique. 

25 Como seja a Conferência Internacional sobre a Reforma Agrária Desenvolvimento Rural, que teve lugar no Brasil, em 2006. 
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Na generalidade dos países africanos de língua portuguesa, a legislação nacional contempla e reconhece 

os direitos de homens e mulheres no acesso e gestão de recursos naturais, entre os quais, terra e 

água. Em Moçambique, este elemento está inclusivamente expresso no artigo 109º §3 da Constituição: 

“Como meio universal de criação de riqueza e do bem-estar social, o uso e aproveitamento da terra é 

direito de todo o povo moçambicano” e na Lei de Terras Moçambicana de 1997. Também a lei fundiária 

03/1991 de São Tomé e Príncipe regula o acesso à terra, tendo parcelado as propriedades das grandes 

empresas em médias e pequenas parcelas distribuídas em função do agregado familiar, sendo as 

pequenas (com superfície até 10 ha) pertencentes aos pequenos agricultores26. Todos os agricultores 

São Tomenses possuem um título provisório que lhes dá direito à exploração da sua parcela de terra. 

Caso este agricultor abandone a sua parcela e a deixe improdutiva, o governo tem o direito de retirá-

la e entregá-la a um outro agricultor que necessite ou a um jovem residente na comunidade que 

nunca tenha sido possuidor de terra. Por falta de apoios e incentivos, em muitos casos, as famílias 

abandonaram as suas parcelas e, cinco anos depois, o Estado tem vindo a recuperar estas parcelas.

A Lei de Terras 9/2004 angolana27 sublinha o papel do Estado na protecção dos direitos fundiários dos 

povos, nomeadamente de mulheres e homens que vivem em situações de pobreza. Não obstante 

o artigo 9º estipular que “o Estado respeita e protege os direitos fundiários de que sejam titulares 

as comunidades rurais, incluindo aqueles que se fundam nos usos ou no costume”, a Lei não é 

suficientemente clara no que respeita os direitos tradicionais, sendo que a maioria dos meios de 

subsistência da população estão relacionados com a agricultura na qual a terra é predominantemente 

da comunidade (CEDAW, 2004). Afinal, a posse da terra é quase sempre não efectiva para a maioria das 

pessoas que vivem nas áreas rurais, na medida em que estas não têm títulos que sirvam para atestar 

os seus direitos ancestrais sobre essas terras.

Em Moçambique, quer a Constituição de 1990 quer a de 2004 mantêm o princípio de que a terra 

é propriedade do Estado, não obstante, a partir de 1990, a propriedade privada é expressamente 

reconhecida como um dos pilares da economia. Neste sentido, a Lei de Terras de 1997 pronuncia-se a 

favor de um direito de uso e aproveitamento da terra privado, informado pelo princípio de liberdade 

e autonomia, de igualdade, de universalidade e de justiça e equidade (o acesso à terra por grupos 

vulneráveis como a mulher é legalmente garantido). Apesar da questão do acesso de forma equitativa 

ao recurso terra estar plasmado nos diferentes instrumentos legais e reguladores, a divulgação dos 

mesmos ainda é fraca.

Após a independência de Cabo Verde em 1975, a reforma agrária foi concebida com o objectivo 

de proporcionar melhores e mais justas condições para o desenvolvimento da agricultura e para a 

segurança alimentar: foram nacionalizados vários prédios rústicos e as águas subterrâneas, celebraram-

se contratos de parceria e fraccionamento de prédios rústicos em áreas inferiores a 1 hectare, criaram-

se Comissões de Reordenamento Agrário. No entanto, estas medidas presentes na Lei das Bases da 

Reforma Agrária não foram pacificamente aceites pela população, tendo sido revogadas em 1993. 

Como sugere Borba e Anjo (2012), se o período de independência inaugura a inversão das relações 

de propriedade da terra no meio rural, a troca nos poderes políticos na década de 1990 promove um 

golpe na ordem legal que lança a população numa condição vulnerável. Desde então, vários diplomas 

relacionados com o regime fundiário foram adoptados, verificando-se ainda hoje um quadro legal e 

institucional que necessita de ser revisto, no sentido de se eliminarem sobreposições e melhorar o 

enquadramento de alguns serviços.

26 A superfície média das terras distribuídas aos pequenos agricultores é de 1,5 ha por agricultor, segundo informação 

recolhida junto da FENAPA / STP – Federação Nacional de Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe. 

27 Esta regulação substituiu a Lei de Terras de 1992, que respeitava apenas o uso agrícola. 
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Ainda que, como vimos, os países africanos de língua portuguesa contemplem nas suas legislações 

a possibilidade de redistribuição de terras (em Angola, por exemplo, a distribuição da terra por fim 

de aproveitamento útil para os sistemas agrícolas de pequenas escalas obedece aos princípios de 

equidade entre todos os beneficiários), a verdade é que a divulgação e a implementação efectiva dos 

diferentes instrumentos legais e reguladores são ainda débeis.

Relativamente aos direitos das mulheres, estes estão definidos essencialmente em dois âmbitos 

do direito que interagem: o Direito Civil geral (direito da propriedade, da família, de sucessões), e o 

Direito agrário e de recursos naturais. Ainda que a legislação nacional nos países da CPLP reconheça 

os direitos de homens e mulheres no acesso e gestão dos recursos naturais, incluindo a terra e a água, 

como corrobora a pesquisa Integração de uma abordagem de género na gestão de recursos hídricos 

e fundiários (Angola, Cabo Verde, Moçambique e Timor Leste) (ACTUAR, 2010), na prática, ainda 

não se alcançou a não discriminação e igualdade efectivas. De facto, apesar dos países africanos de 

língua portuguesa possuírem já provisões constitucionais de promoção da igualdade entre homens 

e mulheres, a implementação efectiva dos documentos normativos não se tem mostrado fácil nem 

isenta de tensões, face aos sistemas discriminatórios tradicionais existentes. Nestes países, predominam 

ainda os sistemas patriarcais, limitando os direitos das mulheres, de forma a evitar a perda de terras 

familiares quando a mulher casa e sai da família. Dados extraídos do SOFA 2010-2011 da FAO (2012) 

indicam que os agregados familiares rurais chefiados por mulheres representam 25,5% no continente 

africano (26,3% em Moçambique e 21,8% em Angola). Os direitos sobre as terras cultiváveis outorgam-

se normalmente aos chefes da família homens, enquanto as mulheres beneficiam apenas de direitos 

“derivados” (como certos direitos de cultivo obtidos pela sua relação com os familiares masculinos). 

Frequentemente, estes terrenos cultivados pelas mulheres são ainda menos férteis28.

No sentido de ultrapassar alguns destes constrangimentos, a Lei das Terras de 1997 Moçambicana 

criou os princípios da terra co-possuída pelo casal, durante a passagem de títulos de posse da terra.

Também em Cabo Verde, tanto a Constituição da República como o Código Penal, a Lei Eleitoral, 

o Código Laboral e o Código da Família consagram a igualdade de género, tendo sido realizados 

progressos consideráveis nos últimos anos29. Contudo, o Comité de Eliminação da Discriminação 

contra as Mulheres (2006) manifesta a sua preocupação relativamente à persistência de estereótipos 

patriarcais tradicionais, no que respeita o papel e as responsabilidades de mulheres e homens na 

família e na sociedade: afinal, em Cabo Verde, as mulheres têm, proporcionalmente, menos acesso às 

terras de regadio do que os homens e as famílias chefiadas por mulheres sofrem mais de insegurança 

alimentar, têm menos parcelas e menor capacidade de diversificação da produção e ocupam as 

explorações agrícolas menos produtivas (terras de sequeiro).

Em Angola, persistem ainda disparidades de género significativas, não obstante os progressos desde 

a independência do país, pelo que o Comité de Eliminação da Discriminação contra as Mulheres 

tem manifestado a sua preocupação quanto à descriminação das mulheres em documentos legais, 

como o Código Civil, o Código Penal ou o Código Comercial. Ainda que os direitos das mulheres 

estejam contemplados na Constituição, a aplicação prática das provisões ainda era considerada 

pelo representante angolano na 32ª sessão do Comité de Eliminação da Discriminação contra 

28  Também os sistemas matriarcais limitam os direitos das mulheres, na medida em que ainda que a propriedade se transmita 

por linha materna e conceda mais direitos às mulheres do que o sistema patriarcal (no qual as mulheres são excluídas), o 

controlo da terra está geralmente nas mãos dos familiares masculinos.

29  Em 1994, foi criado o (hoje) Instituto da Igualdade e Equidade do Género e em 2004 a Comissão Nacional para os Direitos 

Humanos e a Cidadania. 
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as Mulheres como pouco efectiva (CEDAW30, 2004). No entanto, as instituições governamentais 

vocacionadas na matéria têm desempenhado um papel importante na arbitragem equitativa e no 

asseguramento permanente dos direitos iguais entre homens e mulheres de acordo com a lei e 

as demais convenções sobre a valorização e empoderamento das mulheres e as organizações da 

sociedade civil têm apoiado a sensibilização comunitária sobre a equidade dos direitos fundiários 

para todos (UNACA, 2014).

De facto, são já vários os documentos legais em alguns destes países que incorporam provisões 

sobre os princípios de igualdade entre homens e mulheres (Constituição, Lei da Família, Lei de 

Terras, Código Comercial). Não obstante, na prática, atingir essa não-discriminação não tem sido 

linear, pelo que é imprescindível um esforço efectivo de promoção e consolidação de acções 

positivas que assegurem a equidade de género. Entre outras dificuldades que comprometem o 

avanço das mulheres em muitos dos países africanos de língua portuguesa, destacam-se barreiras 

culturais relacionadas com os papéis definidos tradicionalmente para mulheres e homens; 

sensibilização insuficiente no que respeita leis e direitos que defendem as mulheres; acesso 

desigual à educação; estrutura administrativa frágil e orientada para o homem; atitude de silêncio 

e submissão da mulher (ACTUAR, 2010).

Salienta-se ainda a existência (ainda que moderada) de normas do direito consuetudinário que 

discriminam a mulher quanto ao acesso e gestão da terra e da água. É o caso de Moçambique, 

que reconhece o direito de usar e ocupar a terra, de acordo com os costumes consuetudinários 

e os direitos das “comunidades locais” que adquirem um co-título colectivo para “usar e 

beneficiar” da terra que ocuparam historicamente, mas predomina um fenómeno patriarcal 

(particularmente no Sul do país), em que a mulher ao divorciar-se ou ao ficar viúva perde o direito 

de herdar a terra e outros bens afins (machamba e benfeitorias existentes na terra que outrora 

pertencera a ambos). O mesmo se aplica para a água em particular para a irrigação de pequena 

escala. Vale salientar ainda as barreiras criadas pelas normas consuetudinárias à integração da 

mulher nas esferas de decisão sobre o acesso à terra e à água, particularmente no que respeita 

as práticas de herança. O Comité de Eliminação da Discriminação contra as Mulheres mostra 

claramente a sua preocupação quanto à persistência de práticas tradicionais que penalizam a 

mulher (particularmente em relação às relações familiares e casamento), não obstante essas 

discriminações estarem proibidas nos documentos legais (é o caso concreto de Moçambique). 

Não obstante o facto de Moçambique reconhecer os sistemas de terra consuetudinários desde 

que estes sejam consistentes com a Constituição (pelo que as leis consuetudinárias não poderão 

discriminar mulheres), as pressões económicas minam essas protecções, enquanto paralelamente 

protecções estatutárias nem sempre são efectivas.

Relativamente ao reconhecimento e protecção de distintos sistemas de posse e de produção 

(incluindo sistemas comunais e consuetudinários de posse de pequenos agricultores e 

comunidades tradicionais31), verifica-se que em alguns dos países analisados as leis estatutárias e 

30 Da sua sigla em inglês, Committee on the Elimination Discrimination Against Women. 

31 O respeito e fortalecimento dos direitos das comunidades tradicionais devem, necessariamente, estar patentes nas políticas 

fundiárias, através de mecanismos de reconhecimento legal dos seus direitos consuetudinários e dos seus mecanismos 

internos de gestão de recursos naturais. Este elemento poderá ser particularmente relevante no que respeita a existência 

de protecção legal contra despejos forçados (provisões legais sobre salvaguardas de compensação, restituição, etc). Ainda, 

normas relativas à conservação, utilização sustentável da agrobiodiversidade e acesso e repartição de benefícios para 

recursos fitogenéticos destinados à alimentação e agricultura deverão ser tidas em consideração em países ricos em 

biodiversidade como o são os países africanos de língua portuguesa. Não obstante, na generalidade destes países, os 

quadros institucionais e legais ainda não contemplam estes elementos, e a informação relativa a esta matéria é ainda 

francamente escassa.
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consuetudinárias coexistem lado a lado, também no que respeita a gestão de recursos naturais, 

o que acaba por conduzir a situações de pouca claridade e ambiguidades, devido à coexistência 

de múltiplas instituições com autoridade para gerir o acesso aos recursos e para resolver disputas 

(líderes religiosos, autoridades consuetudinárias, organismos governamentais, entre outros). Dada 

a coexistência de múltiplos sistemas normativos e formas de organização económica nos países 

africanos de língua portuguesa, o diálogo entre as ferramentas legais e consuetudinárias no que 

respeita o acesso e gestão da terra e outros recursos naturais é absolutamente imprescindível, sendo 

necessárias políticas que reconheçam a variedade ampla de regimes nacionais de posse, uso, gestão 

de terra, incluindo regimes de posse comunitária.

Não obstante o facto de a maioria dos países africanos já possuir leis de terras que reconhecem 

direitos consuetudinários, essenciais para reforçar as reformas políticas, persistem ainda muitos 

obstáculos socioculturais que limitam o acesso e controlo equitativo e justo sobre os recursos 

naturais, prevalecendo o direito positivo e o interesse do governo sobre o direito consuetudinário. 

Um exemplo evidente é o caso angolano que reconhece as terras do domínio consuetudinário das 

comunidades rurais e tradicionais, definindo no artigo 23º que “Os terrenos rurais comunitários 

são os terrenos utilizados por uma comunidade rural segundo o costume relativo ao uso da terra”. 

Ainda que reconhecendo e definindo direitos comunitários e sistemas consuetudinários, o artigo 

9º relativo ao reconhecimento e protecção de direitos e usos consuetudinários, explicita: “1. O 

Estado respeita e protege os direitos fundiários de que sejam titulares as comunidades rurais, 

incluindo aqueles que se fundam nos usos ou no costume. 2. Os terrenos das comunidades 

rurais podem ser expropriados por utilidade pública ou ser objecto de requisição, mediante justa 

indemnização”. Neste sentido, não protege os direitos ancestrais de grande parte das pessoas 

sobre as suas terras, uma vez que a maioria das pessoas que vivem em áreas rurais não tem títulos 

definitivos das terras que trabalham.

De facto, muitos sistemas jurídicos falham em reconhecer legalmente e proteger os direitos à terra 

dos titulares consuetudinários locais, numa relação de poder claramente injusta com investidores 

corporativos internacionais, uma vez que esses direitos muitas vezes não têm força jurídica igual 

aos adquiridos pelo direito estatutário. Em Moçambique, por exemplo, segundo o estudo da ORAM 

– Associação Rural de Ajuda Mútua (2013), há violações sistemáticas da Lei de Terras no país, as 

quais se manifestam através do não cumprimento do princípio da transparência plasmado na Lei e 

demais regulamentos sobre terras em Moçambique. Ainda segundo a mesma fonte, estas violações 

resultam da fragilidade das lideranças locais que, com a conivência dos governos locais, realizam 

consultas ad hoc sem o envolvimento do resto dos membros da comunidade, deslegitimando esses 

processos de consulta.

As insuficiências destes processos de consulta são também evidenciadas em países onde a 

indústria do turismo tem dado sinais de avanço célere, requerendo um planeamento de uso de 

terras sistemático de forma a evitar impactos negativos em termos ambientais, culturais e sociais. 

No caso de Cabo Verde, pequeno estado insular com uma extensão territorial muito exígua e com 

uma propensão muito grande para o desenvolvimento turístico, definiram-se alguma áreas como 

Zonas Turísticas Especiais e, em muitos casos, os interesses das populações locais sobre o território, as 

zonas onde historicamente exerceram as suas actividades como pastoreio e/ou agricultura não foram 

devidamente salvaguardados. Nesse sentido, é imprescindível maior rigor na definição das Zonas 

Turísticas especiais, nomeadamente, do ponto de vista da salvaguarda dos interesses das populações 

locais sobre o território, das zonas históricas de uso (por exemplo, através da criação de reserva 

agrícola ou área de pastagem), compatibilizando a legislação com as disposições constitucionais que 
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protegem o direito consuetudinário. Sempre e quando estes investimentos de promoção turística 

forem uma opção (veja-se o caso recente de megainvestimento sul-africano na Ilha do Príncipe, em 

São Tomé e Príncipe), os governos deverão assegurar a participação efectiva das comunidades locais 

na gestão dos recursos humanos e na partilha de benefícios decorrentes.
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Considerações 
e recomendações
Os países analisados, de forma geral, apresentam grandes desafios em termos de gestão e acesso à 

terra, tanto no que diz respeito à regulamentação e aplicação das leis, quanto na disseminação da 

legislação e capacitação de todos os actores envolvidos (como técnicos governamentais e sociedade 

civil). A maioria desses países possui ainda modelos de governança nacional da segurança alimentar 

e nutricional, onde se insere o tema terra, com reduzida coordenação inter-sectorial e intra-sectorial 

e também sem participação dos produtores familiares, aumentando a possibilidade de apropriação 

das políticas públicas por outros actores e reduzindo a eficácia das mesmas. Também não favorece 

o reforço do associativismo e/ou cooperativismo, o que contribuiria para a redução de alguns 

custos de transacção relevantes para a agricultura familiar e a integração com outras componentes 

fundamentais como as acções relacionadas com a educação, o acesso aos recursos naturais, serviços, 

crédito, melhorias sanitárias e cuidados de saúde.

É fundamental assegurar a inter-relação entre a agricultura familiar, a implementação do direito 

humano à alimentação adequada e sistemas de governança que viabilizem e/ou reforcem a 

coordenação e a participação social. As mudanças económicas e sociais em curso em alguns destes 

países (particularmente em Angola e Moçambique), os actuais conflitos políticos (Guiné Bissau), 

a maior vulnerabilidade face às mudanças no sistema alimentar global (Cabo Verde e São Tomé 

e Príncipe) vão criando um ambiente institucional diverso do verificado nas últimas duas ou três 

décadas e poderão acelerar a necessidade de fortalecimento destes espaços como forma de fazer 

avançar compromissos assumidos e fazer face a potenciais conflitos. Desta forma, poderão abrir-se 

maiores oportunidades para aumentar os investimentos públicos na agricultura, suportar os papéis 

multifuncionais de pequenos agricultores e agricultoras (CFS / HLPE, 2013), contribuindo, assim, 

para alcançar níveis adequados de segurança alimentar e nutricional para reduzir a pobreza e as 

desigualdades (ACTUAR, 2010).

Reconhecendo o papel central da agricultura familiar enquanto fornecedor primordial dos mercados 

locais e muito particularmente enquanto garantia da subsistência das famílias dos próprios produtores 

e enquanto mecanismo de gestão e utilização sustentável dos recursos naturais e respectivos saberes 

tradicionais, protegendo a paisagem rural, o património natural e cultural das comunidades locais, 

a Plataforma de Camponeses da CPLP defende que o fortalecimento da governança é um passo 

crucial no sentido de promover um maior envolvimento dos agricultores familiares na exigência de 

políticas específicas que garantam o pleno exercício de seus direitos e contribuam para a construção 

da identidade social e a organização da vida cultural.
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Neste sentido, as federações nacionais de camponeses membros da Plataforma de Camponeses da 

CPLP dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa sugerem as seguintes propostas de acção 

prioritárias a nível nacional:

 » Assegurar o respeito pela legislação em vigor no que respeita a protecção e o fortalecimento dos 

direitos fundiários de mulheres e homens que vivem em situação de pobreza, em conformidade 

com o direito e normas internacionais sobre direitos humanos, de forma que ninguém seja 

privado do uso e controlo da terra, inclusive por meio de despejos, expulsão ou exclusão.

 » Assegurar equidade de género em relação ao acesso e controlo sobre a terra (incluindo o direito 

à herança e direitos de posse), promovendo o fortalecimento de capacidade das mulheres para 

defender os seus direitos à terra e participar nos processos e mecanismos de decisão política.

 » Reconhecer estruturas paralelas ao Estado para a administração e gestão de terras, com base 

local e comunitária, e proteger os diversos sistemas de posse e de produção existentes, incluindo 

os sistemas comunais e consuetudinários de posse dos pequenos agricultores, pescadores 

artesanais e comunidades tradicionais.

 » Promover e reforçar a participação da sociedade civil e representantes de agricultores e agricultoras 

familiares nos espaços institucionais de concertação política para a agricultura e segurança 

alimentar e nutricional, designadamente nos conselhos locais e nacionais de segurança alimentar e 

nutricional, com participação efectiva e qualificada da sociedade civil, que assegurem a incorporação 

do direito à terra e outros recursos naturais nas próprias estratégias de segurança alimentar e 

nutricional nacionais, a partir de uma abordagem centrada nas pessoas e nas comunidades.

 » Assegurar a segurança da posse para os pequenos agricultores sobre a terra e os recursos 

naturais, através da implementação das Directrizes Voluntárias a nível nacional e de medidas 

adequadas para melhorar a cooperação e governança na gestão dos recursos de propriedade 

comum, incluindo biodiversidade, água, silvicultura e pesca.

 » Criar observatórios de acompanhamento e avaliação das políticas e programas nacionais que 

afectem os agricultores familiares, nomeadamente no que concerne políticas de acesso e uso 

de recursos naturais, de forma a monitorar: i) os compromissos dos Estados e a alocação de 

recursos financeiros nos distintos países no que respeita o desenvolvimento e implementação de 

políticas agrícolas e fundiárias; ii) processos e resultados da governança democrática, inclusiva e 

participativa, com particular ênfase em relação aos mecanismos pelos quais a sociedade participa 

e gerência o uso dos seus recursos fundiários.

 » Criar base de informação estatística e analítica nos distintos países, de forma a subsidiar o processo 

de construção institucional de políticas públicas fundiárias e agrícolas. O acesso a dados e 

informação actualizados possibilita o desenvolvimento de políticas e programas e assegura o maior 

acesso dos agricultores familiares aos factores de produção, assistência técnica e mercados locais.

 » Promover a desagregação de dados por género e por outros grupos vulneráveis (como agricultores 

familiares, comunidades tradicionais) e de acordo com os direitos de posse (individuais formais, 

colectivo formais, consuetudinários, etc), assegurando ainda que essa desagregação de dados 

não acarreta consigo potenciais discriminações.

 » Promover acções de sensibilização e capacitação relativas ao papel da agricultura familiar na defesa 

do ambiente, do uso sustentável dos recursos naturais e da protecção do património cultural, 

incorporando questões transversais relacionadas com direito humano à alimentação adequada, 

acesso à biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados, género e mudança climática.
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Ao nível regional, a Plataforma de Camponeses da CPLP entende como fundamental:

 » Que os Estados-membros cumpram os princípios de acordo político relativamente à adopção 

e à implementação da ESAN-CPLP, designadamente em matéria de reforço dos quadros legais, 

institucionais, orçamentais e de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar e 

promoção da segurança alimentar e nutricional.

 » Que seja garantida a participação dos Mecanismos já constituídos no âmbito da ESAN-CPLP, entre 

os quais o Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil, na preparação das agendas 

e realização das reuniões ordinárias e extraordinárias do CONSAN-CPLP, em consonância com 

a Declaração da Sociedade Civil da CPLP face à não realização do CONSAN-CPLP no âmbito do 

programa da X Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP (ver anexo 3).

 » Que sejam criadas as condições para a elaboração de estudo sobre Agricultura Familiar na CPLP, 

que contemple diagnósticos nacionais, com vistas ao reconhecimento da categoria de agricultores 

familiares para efeitos de interlocução e diálogo político e de definição do objecto das políticas 

públicas com impacto na agricultura, recursos naturais e segurança alimentar e nutricional.

 » Que seja reconhecido que o processo de construção da governança em segurança alimentar e 

nutricional na CPLP é mobilizador e interdependente dos processos de construção nacionais, que 

deverão se retroalimentar permanentemente.

 » Que as iniciativas levadas a cabo no âmbito do Ano Internacional da Agricultura Familiar se 

concretizem num impulso efectivo para o fortalecimento das políticas públicas para a agricultura 

familiar nos países da CPLP, por meio do estímulo à adopção de um conjunto de políticas públicas 

específicas, entre elas, as de acesso à terra, à água e aos recursos pesqueiros, florestais, sementes 

tradicionais, protecção e promoção de conhecimentos tradicionais associados à agrobiodiversidade, 

empoderamento das mulheres e dos jovens, compras públicas e crédito rural.

 » Que haja uma maior articulação e coordenação entre distintos projectos de cooperação técnica 

em curso nos países da CPLP e se assegure a inclusão da sociedade civil nos referidos projectos, 

nomeadamente, das organizações representativas de agricultores familiares.
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Anexo 1
Elementos 
encaminhados aos 
parceiros nacionais 
para contributos
Foi solicitado às federações nacionais de camponeses dos países africanos de língua portuguesa 

membros da Plataforma de Camponeses da CPLP contribuições relativas à incorporação ou não dos 

seguintes elementos nos seus quadros legais e institucionais nacionais32:

 » Os direitos fundiários das mulheres e homens que vivem em situações de pobreza são 

respeitados, protegidos e fortalecidos, garantindo que quaisquer alterações normativas estejam 

em conformidade plena com a legislação e as normas internacionais sobre direitos humanos;

 » A distribuição equitativa da terra e do investimento público para sistemas agrícolas de pequena 

escala, nomeadamente através de reformas agrárias redistributivas;

 » Os diversos sistemas de posse e de produção são reconhecidos e protegidos, incluindo os 

sistemas comunais e consuetudinários de posse de pequenos agricultores e comunidades 

tradicionais;

 » A equidade de género em relação à terra é assegurada, aumentando a capacidade das mulheres 

para defenderem os seus direitos e tomarem parte igual na tomada de decisões e respectiva 

repartição de benefícios;

 » Os direitos territoriais e conhecimentos tradicionais das comunidades tradicionais são respeitados 

e protegidos, conforme estabelecido na Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho e na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas;

 » Metodologias participativas de tomada de decisão e de gestão territorial são promovidas e as 

comunidades locais empoderadas para assegurarem o cumprimento de tais responsabilidades;

 » Os processos de tomada de decisão sobre questões fundiárias são inclusivos, de forma que as 

políticas, leis, procedimentos e decisões reflictam adequadamente os direitos, necessidades e 

aspirações dos indivíduos e das comunidades locais;

32  Em conformidade com a Declaração de Antigua (ver Anexo 2), assinada pelos membros do ILC, durante o Fórum Global 

da Terra 2013 “Inclusive and Sustainable Territorial Governance for Food Security: Sharing Lessons from Around the World”. 



 » Transparência e prestação de contas (accountability), por meio do acesso público irrestrito e em 

tempo útil a todas as informações que possam contribuir para o debate público informado e 

tomada de decisão sobre questões fundiárias;

 » Situações de açambarcamento de terras são prevenidas e corrigidas, respeitando os direitos de 

uso tradicionais locais, e garantindo que todas as iniciativas que envolvem o uso da terra, água 

e outros recursos naturais estão em conformidade com os direitos humanos e as obrigações 

ambientais e que se baseiam: i) no consentimento livre, prévio e informado dos usuários; ii) numa 

avaliação completa dos impactos económicos, sociais, culturais e ambientais sobre mulheres 

e homens; iii) no planeamento democrático e de supervisão independente; iv) em contratos 

transparentes que respeitem os direitos trabalhistas; v) em mecanismos imparciais e competentes 

para corrigir situações de açambarcamento de terras, inclusive por meio de mecanismos de 

restituição e compensação;

 » Os direitos civis e políticos dos defensores dos direitos humanos que trabalham em questões 

fundiárias são respeitados e protegidos, combatendo a estigmatização e criminalização do 

protesto pacífico e activismo pelos direitos à terra, e acabar com a impunidade para violações 

dos direitos humanos, incluindo o assédio, ameaças, violência e prisões políticas.



Anexo 2
ILC Antigua 
Declaration
We, members of ILC, have met at our Assembly of Members on April 25th, 2013, following the Global 

Land Forum in Antigua, Guatemala, which involved 273 members and guests from 47 countries in 

Latin America and the Caribbean, North America, Africa, Asia and Europe. We represent farmers, 

pastoralists, indigenous peoples, youth, and women’s organisations, as well as non-governmental 

organisations (NGOs), academic institutions and research centres, unions and multilateral institutions. 

We are brought together by our shared objective to promote secure and equitable access to and 

control over land for women and men who live in poverty.

Land rights are fundamental to addressing the common challenges of humanity, including overcoming 

poverty and hunger, recognising the rights of Indigenous Peoples, mitigating and adapting to climate 

change, reversing desertification and land degradation, sustainable development and peace-building.

We acknowledge the growing international consensus on land governance that includes 

collective rights and respects territorial visions of development, human rights, gender equality and 

environmental sustainability, as well as the decisive role of small-scale producers and family farmers 

in present day and future food production systems in achieving food security for all. We applaud the 

achievements of Indigenous Peoples in gaining international recognition for their distinct inherent 

rights. We recognise the important role the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of 

Tenure of Land, Fisheries and Forests (VGGT) and the Africa Land Policy Framework and Guidelines 

(ALPFG) play in expanding this consensus.

We are disturbed, however, by the gap between aspiration and reality. Agrarian economies are 

profoundly affected by corporate and other interests that are external to local territories, taking control 

of land, productive resources and food value chains, alienating land-users from their environment, 

and posing great risks of marginalising small-scale producers and family farmers. We observe the 

increasing levels of land grabbing and land concentration that are embedded in wider political and 

economic choices, including poorly regulated investment frameworks and poor governance that do 

not respond to the needs of rural communities, undermine democratic processes, create unhealthy 

environments and unequal societies, and perpetuate poverty and hunger.

We are encouraged by the successes achieved by our members in securing the tenure rights of 

women, men and their communities. We will build on these and on the opportunities provided by 

the growing global recognition of the importance of responsible land governance. To this end, we, 

members of ILC, take the following commitments:



1. We will support models of development and environmental stewardship based on respect for 

territorial governance and local food and natural resource management systems, which recognise the 

multiple dimensions of land, including its cultural, social and spiritual functions, as a basis for social 

inclusion and dignity.

2. We will work towards encouraging public policies and strategies for investment in agriculture 

and natural resource management that are socially equitable, environmentally and economically 

sustainable, and that place small-scale producers and family farmers at the centre of their rural 

development strategies. We will therefore build evidence and advocate for public investment 

and trade policies and market regulation that achieve this goal. At the heart of our efforts will be 

empowering small-scale producers and family farmers through stronger organisations, especially 

of women producers, and working towards secure and equitable access to land.

3. We fully support the International Year of Family Farming in 2014 and are encouraged by the 

development of a UN Declaration on Peasant Rights.

4. We voice our concern at the extreme vulnerability of many Indigenous Peoples to land grabbing 

and criminalisation of customary forms of land and natural resource use, particularly in contexts of 

extractive industries, conservation areas and commercial agriculture. Recognising that respect for 

indigenous cultures contributes to sustainable and equitable development and management of 

the environment, we commit ourselves to work together to more effectively support Indigenous 

Peoples in their struggle for territorial rights and the protection of their environments.

5. We will work towards strengthening women’s land rights and gender justice in land governance, 

with the aim of achieving both de jure and de facto equality between men and women, while 

recognising the diversity of women, their tenure rights and ensuring women’s equal opportunities 

and participation in decision-making at all levels. We support and place great expectations on the 

development of a General Recommendation on the Rights of Rural Women by the Committee of 

the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). We see 

the operationalisation of this Convention, especially of its provisions pertaining to rural women, as 

a critical tool to advance women’s land rights in rural areas.

6. We denounce all forms of human rights violations related to land, territorial and environmental issues, 

and we will work together with others to monitor such abuses. We express our severe concerns over 

the increasing harassment, threats and killings of human rights defenders, including in our host country 

Guatemala, especially those who work to defend land and territorial rights. We urge governments to 

ensure their protection, including those facing trial as a result of their defence of land rights.

7. We recognise the integral value of the environment and the sustainable management of natural 

resources to achieve food security, the well-being of our societies and full realisation of the right 

to food33. We will work to recognise and enable the stewardship role of local communities by up-

scaling our efforts to secure their customary and diverse tenure rights and by advocating local 

governance of territories and commonly held land, water and other natural resources.

8. We note with grave concern the lack of transparency and accountability related to decision making over 

land, in particular relating to large-scale concessions and land use conversions. We welcome the increased 

emphasis by the international community on this issue, and strongly urge that this is accompanied by 

efforts to support nationally-owned multi-stakeholder processes in the context of implementing the 

VGGT and the ALPFG. We will upscale support to participatory monitoring initiatives that open space for 

dialogue and evidence based advocacy.

33 Members began a debate on the relevance of the concept of Food Sovereignty, which will be continued.



We therefore strongly advocate for the inclusion of a sustainable development goal on governance of land 

tenure and targets specifically related to secure and equitable land rights, especially for women, in the 

post-2015 development agenda. We encourage the work of the Committee on World Food Security in 

defining Principles of Responsible Agricultural Investment.

The International Land Coalition expresses its solidarity with the people of Guatemala in this critical moment 

where the Nation is still healing the wounds of the recent war, while deepening the democratisation 

process. We commend the courageous efforts to achieve truth, justice and reparation. These elements are 

essential to build peace with social justice.

To this end, we affirm our experience that constructive engagement and participation of civil society in 

decisions over territorial development is key to achieving the aim of a more prosperous and peaceful 

society. We therefore welcome the commitment made by the Government to address as a matter 

of urgency the fair settlement of the rural communities evicted in the Polochic Valley, and we urge 

the rapid implementation of this commitment. Being also aware of the Government’s willingness to 

promote the approval of an Integrated Rural Development Law, based on the spirit of proposals by 

peasant organisations, we encourage the allocation of an adequate budget for its implementation.

We affirm our willingness to support national members and the Government of Guatemala to 

implement the VGGT, in particular regarding the need for strengthening its land institutions and 

developing territorial development policies and institutions so that they can effectively help promote 

timely and meaningful social participation; realise the land rights of women and men in peasant and 

indigenous communities; reduce negative impacts of private investments on indigenous peoples’ 

territories; and stop land grabbing and forced evictions.

Globally, we will continue fostering collaboration between the States and civil society, and sharing 

experiences across countries that contribute to equitable and productive land tenure that increases 

food security. We, as members of ILC, commit ourselves to working at all levels, and in support of 

governments and other stakeholders, to operationalise the VGGT and the ALPFG in a people-centred 

manner, as detailed in the attached commitment to action on People-centred land governance.

We extend our appreciation and gratitude to our hosts in Guatemala for solidarity and their generous hospitality.

People-centred land governance

Commitment to action on the VGGT and ALPFG with a focus on women and 
men living in poverty

As members of ILC, we welcome and reaffirm the Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure, 

and the Framework and Guidelines on Land Policy in Africa, as much-needed global and regional norms and 

benchmarks. We call on States to take the appropriate legal and institutional policies to operationalise these 

Guidelines, and we commit ourselves to working with them and other partners towards extending these 

Guidelines to practice and policy, both as member organisations and as a coalition.

We, in particular, recognise that the implementation of these Guidelines at the country level requires 

intensive engagement by multiple stakeholders at local, national and regional levels, and that implementing 

these Guidelines and other international standards involves trade-offs between competing interests and 

priorities. We also know that transforming international norms into reality on the ground is an enormous 

challenge that requires the collaboration of all.



As ILC members, we commit ourselves to contribute to their operationalisation, with a particular focus 

on those who live in poverty and consistent with our vision that ‘Secure and equitable access to and 

control over land reduces poverty and contributes to identity, dignity, and inclusion.’

Drawing on our fifteen years of experience as a coalition, we emphasise the following ten actions as 

essential to achieving people-centred land governance. We will work together as a coalition, and with 

all concerned state and non-state actors, to see that these actions are put into practice.

1.   Respect, protect and strengthen the land rights of women and men living in poverty, ensuring that no 

one is deprived of the use and control of the land on which their well-being and human dignity 

depend, including through eviction, expulsion or exclusion, and with compulsory changes to 

tenure undertaken only in line with international law and standards on human rights.

2.  Ensure equitable land distribution and public investment that supports small-scale farming systems, 

including through redistributive agrarian reforms that counter excessive land concentration, 

provide for secure and equitable use and control of land, and allocate appropriate land to landless 

rural producers and urban residents, whilst supporting smallholders as investors and producers, 

such as through cooperative and partnership business models.

3. Recognize and protect the diverse tenure and production systems upon which people’s livelihoods depend, 

including the communal and customary tenure systems of smallholders, indigenous peoples, 

pastoralists, fisher folks, and holders of overlapping, shifting and periodic rights to land and other 

natural resources, even when these are not recognized by law, and whilst also acknowledging that 

the well-being of resource-users may be affected by changes beyond the boundaries of the land to 

which they have tenure rights.

4. Ensure gender justice in relation to land, taking all necessary measures to pursue both de jure and 

de facto equality, enhancing the ability of women to defend their land rights and take equal part 

in decision-making, and ensuring that control over land and the benefits that are derived thereof 

are equal between women and men, including the right to inherit and bequeath tenure rights.

5. Respect and protect the inherent land and territorial rights of indigenous peoples, as set out in ILO 

Convention 169 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, including by 

recognizing that respect for indigenous knowledge and cultures contributes to sustainable and 

equitable development and proper management of the environment.

6. Enable the role of local land users in territorial and ecosystem management, recognizing that sustainable 

development and the stewardship of ecosystems are best achieved through participatory 

decision-making and management at the territorial-level, empowering local land users and their 

communities with the authority, means and incentives to carry out this responsibility.

7. Ensure that processes of decision-making over land are inclusive, so that policies, laws, procedures and 

decisions concerning land adequately reflect the rights, needs and aspirations of individuals and 

communities who will be affected by them. This requires the empowerment of those who otherwise 

would face limitations in representing their interests, particularly through support to land users’ and 

other civil society organizations that are best able to inform, mobilize and legitimately represent 

marginalized land users, and their participation in multi-stakeholder platforms for policy dialogue.

8. Ensure transparency and accountability, through unhindered and timely public access to all 

information that may contribute to informed public debate and decision-making on land issues 

at all stages, and through decentralization to the lowest effective level, to facilitate participation, 

accountability and the identification of locally appropriate solutions.



9. Prevent and remedy land grabbing, respecting traditional land use rights and local livelihoods, and 

ensuring that all large-scale initiatives that involve the use of land, water and other natural resources 

comply with human rights and environmental obligations and are based on:

 » the free, prior and informed consent of existing land users;

 » a thorough assessment of economic, social, cultural and environmental impacts with respect to 

both women and men;

 » democratic planning and independent oversight; and

 » transparent contracts that respect labour rights, comply with social and fiscal obligations and are 

specific and binding on the sharing of responsibilities and benefits.

 » Where adverse impacts on human rights and legitimate tenure rights have occurred, concerned 

actors should provide for, and cooperate in, impartial and competent mechanisms to provide 

remedy, including through land restitution and compensation.

10. Respect and protect the civil and political rights of human rights defenders working on land issues, 

combating the stigmatization and criminalisation of peaceful protest and land rights activism, 

and ending impunity for human rights violations, including harassment, threats, violence and 

political imprisonment.



Anexo 3
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Declaração da Sociedade Civil da CPLP face à não realização do CONSAN-CPLP  

X Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, Díli – Timor Leste, Julho de 2014 

 

 

O Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP considera 
que, dois anos após a ratificação pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP da 
Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade (ESAN-CPLP), pouco 
significativo foi feito pelos Estados membros e pela Comunidade. Com isto, a Comunidade 
pode estar a perder uma das suas maiores oportunidades de passar de uma grandiloquência 
verbal a actos concretos em prol da luta contra a fome, defraudando assim a expectativa de 
milhões de cidadãos nos Estados membros.  

No final de Abril de 2014, a sociedade civil da CPLP que integra a Rede da Sociedade Civil para 
a Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP (REDSAN-CPLP) e a Plataforma de Camponeses 
da CPLP, em carta aberta ao Secretario Executivo da CPLP, ao seu director da Cooperação e ao 
representante da FAO junto da sede da CPLP, apresentou o seu profundo desagrado pela 
inércia existente e alertou para o atraso significativo na implementação da ESAN-CPLP, tendo 
nessa oportunidade destacado a falta de prioridade política conferida e algum 
desconhecimento aparente sobre os mecanismos para a implementação da estratégia. A 
sociedade civil questionou, ainda, a não efectivação do apoio previsto para a 
operacionalização do Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-
CPLP.  

A falta de prioridade política conferida à implementação da ESAN-CPLP revelou-se em vários 
aspectos, destacando-se:  

i) a não realização do orçamento mínimo para o funcionamento da Estratégia por parte 
dos Estados-membros, conforme previsto nos estatutos do CONSAN-CPLP. 
Verifica-se que, nestes dois anos, apenas três países da CPLP (Moçambique, 
Portugal e Angola) terão contribuído com os recursos acordados (20.000 USD / 
ano) para a implementação da ESAN-CPLP;  

ii) a não implementação dos planos de actividades aprovados na 1ª Sessão do CONSAN-
CPLP realizada em Maputo e do subsequente plano de contingência aprovado na 
IV Reunião do Secretariado Técnico da ESAN-CPLP realizado em Cabo Verde em 
Novembro de 2013;  

iii) a não efectivação do apoio previsto para a operacionalização do Mecanismo da 
Sociedade Civil do CONSAN-CPLP;  

iv) a não realização da reunião ordinária do CONSAN junto à Cimeira de Chefes de Estado 
e de Governo em Díli em Julho de 2014.  

 

 



 

 

 

A não realização da reunião presencial ordinária do CONSAN-CPLP, em Julho de 2014 em 
Timor Leste, é inaceitável para a sociedade civil, já que este órgão deveria discutir propostas a 
apresentar à X Cimeira de Chefes de Estado e de Governo. A não realização do CONSAN-CPLP, 
onde participariam os representantes eleitos da sociedade civil, demonstra o momento difícil 
que a implementação da ESAN-CPLP enfrenta. Não se trata de um atraso mas sim de um 
retrocesso grave que ilustra a inoperância da Estratégia, a falta de entendimento de alguns 
responsáveis dos Estados membros sobre a sua centralidade e mecanismos para 
implementação e, sobretudo, a escassa prioridade política para com a mesma.  

A sociedade civil entende que a opção mais efectiva para uma eventual retomada do 
processo será um renovado compromisso político por parte dos Chefes de Estado e de 
Governo e mudanças institucionais que permitam fazer avançar um processo que, embora 
quase morto, ainda gera justificadas expectativas a milhões de pessoas na Comunidade.  

A reactivação da ESAN-CPLP não é uma das escolhas possíveis na encruzilhada em que se 
encontra a CPLP. Ela é a única opção para promover de forma inteligente a retoma e o 
desenvolvimento económico em todos os países da Comunidade. Eliminar a fome e pobreza 
não é um acto de caridade. É um Direito Humano fundamental e uma poderosa alavanca de 
desenvolvimento económico.  

 

Neste contexto, e tendo em conta que a Sociedade Civil cumpriu cabalmente com as suas 
obrigações delineadas no quadro da ESAN-CPLP, mesmo sem recursos atribuídos para tal, e 
que é do seu interesse a consolidação do diálogo, solicitamos:  

 a convocação de uma reunião extraordinária do CONSAN-CPLP por parte do novo 
Presidente do CONSAN-CPLP que assumirá posse durante a X Cimeira e com o avale de 
dois terços dos Membros, como estipulado nos Estatutos do CONSAN-CPLP;  

 a garantia da participação dos Mecanismos já constituídos, entre os quais o 
Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil, na preparação da agenda 
e realização da reunião extraordinária do CONSAN-CPLP;   

 a consagração do tema “Segurança Alimentar e Nutricional” na agenda das Cimeiras de 
Chefes de Estado e de Governo;  

 a alocação imediata dos recursos aprovados e previstos para a estruturação e 
funcionamento do Mecanismo de Facilitação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP, na 
proporção das contribuições já realizadas por parte dos Estados membros; 

 a realização do orçamento mínimo por parte dos Estados Membros para o 
funcionamento da ESAN-CPLP, conforme previsto nos Estatutos do CONSAN-CPLP.  

 

 15 de Julho de 2014 

O Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP 



 

 

 

 

As organizações da sociedade civil da CPLP que integram o Mecanismo de Facilitação da 
Participação da Sociedade Civil do CONSAN-CPLP 

 

Grupo de Trabalho sobre Segurança Alimentar e Nutricional de Angola 

FBSSAN – Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

PONGs – Plataforma das ONGs de Cabo Verde 

RESSAN-GB - Rede para a Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional da Guiné-Bissau 

ROSA – Rede de Organizações pela Soberania Alimentar em Moçambique 

REALIMENTAR – Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

RESCSAN-STP – Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional de São Tomé 
e Príncipe 

 

UNACA – União Nacional das Associações de Agricultores e Cooperativas Agro-Pecuárias de 
Angola 

CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

Associação Pequenos Agricultores de Cabo Verde 

Federação Camponesa KAFO 

UNAC – União Nacional dos Camponeses de Moçambique 

CNA – Confederação Nacional da Agricultura 

FENAPA – Federação Nacional das Associações de Pequenos Agricultores de São Tomé e 
Príncipe 
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A missão do ILC

Uma aliança global de organizações intergovernamentais e da sociedade civil que trabalham 

em conjunto para promover o acesso seguro e equitativo da terra para as mulheres e 

homens mais desfavorecidos.

A visão do ILC

Um acesso seguro e equitativo à terra reduz a pobreza e contribui para a identidade, a 

dignidade e a inclusão.
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