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Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional:

a CPLP numa encruzilhada
Dois anos após a ratiicação da Estratégia
de Segurança Alimentar e Nutricional da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ESAN-CPLP) pela Cimeira de Chefes
de Estado e de Governo da CPLP, a Rede da
Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP (REDSAN-CPLP) e
a Plataforma de Camponeses da CPLP ( PCCPLP) consideram que pouco 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 inal de Abril de 2014, a sociedade civil
da CPLP, em carta aberta ao Secretário Executivo da CPLP, ao seu director de Cooperação e ao representante da FAO junto da
CPLP, apresentou o seu “profundo desagrado” pela inércia existente e alertaram
para o imenso atraso na implementação
da ESAN-CPLP, colocando em causa a utilidade da participação dos representantes
da sociedade civil numa possível reunião
do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP) em Julho, no âmbito do Programa da X Cimeira
de Chefes de Estado e de Governo da CPLP.
A sociedade civil questionou, ainda, a não
efectivação do apoio previsto para a operacionalização do Mecanismo de Facilitação

da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP. Estas preocupações eram legítimas e demonstraram o
empenho da sociedade civil para com a implementação da Estratégia, pese embora os múltiplos problemas com a sua efectivação, entre os quais a falta de prioridade política e algum
desconhecimento aparente sobre os mecanismos para a sua operacionalização.
A falta de prioridade política revelou-se em vários aspectos, sendo de salientar: i) a não realização do orçamento mínimo para o funcionamento da Estratégia (nestes dois anos, apenas
três países da CPLP – Moçambique, Portugal e Angola – terão contribuído com recursos para a
implementação da ESAN-CPLP, os quais correspondem ao reduzido valor de cerca de vinte mil
dólares americanos por país); ii) o não funcionamento do Secretariado Técnico sob a liderança
do governo de Moçambique que deveria avançar com todo o trabalho técnico-administrativo
para a implementação dos planos saídos de Maputo; iii) a não realização da reunião ordinária
do CONSAN-CPLP no âmbito do Programa da X Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, conforme previsto nos próprios Estatutos do CONSAN-CPLP.
De facto, a não realização do CONSAN-CPLP em Julho de 2014 em Díli , Timor-Leste, é inaceitável para a sociedade civil, já que este órgão deveria discutir propostas a apresentar à Cimeira
de Chefes de Estado e de Governo. A não realização da reunião ordinária presencial do CONSAN-CPLP, onde participariam os representantes eleitos da sociedade civil, demonstra a encruzilhada em que se encontra a implementação da ESAN-CPLP. 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 a sua
implementação e, sobretudo, a pouca prioridade política para com a mesma.
A sociedade civil entende que a única opção possível 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 justiicadas 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 a pobreza não é um acto de caridade. É um Direito Humano fundamental e
uma poderosa alavanca de desenvolvimento económico.

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 ratiicação pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP da
Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade (ESAN-CPLP), pouco de
signiicativo 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 inal 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 (PC-CPLP), em carta aberta ao Secretário Executivo da CPLP, ao seu director de Cooperação e ao representante da FAO junto da CPLP, apresentou o seu profundo desagrado pela inércia existente e alertou para o atraso signiicativo na implementação da ESAN-CPLP, tendo nessa
oportunidade destacado a falta de prioridade política conferida e algum desconhecimento
aparente sobre os mecanismos para a sua implementação. 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 não realização do CONSAN-CPLP demonstra o momento
difícil que a implementação da ESAN-CPLP enfrenta”
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.
Veriica-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 ESANCPLP;
ii) a não implementação dos planos de actividades aprovados na 1ª Sessão do CONSANCPLP 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.
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Organizações da Sociedade
Civil que integram o Mecanismo
de Facilitação da Participação
da Sociedade Civil no CONSANCPLP
Grupo de Trabalho sobre Segurança
Alimentar e Nutricional de Angola
FBSSAN – Fórum Brasileiro de Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional
PONG – Plataforma das ONGs de Cabo
Verde
RESSAN-GB – Rede da Sociedade Civil
para a Soberania e Segurança Alimentar
e Nutricional da Guiné-Bissau
ROSA – Rede de Organizações para a
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 (Brasil)
Associação Pequenos Agricultores de
Cabo Verde
Federação Camponesa KAFO (GuinéBissau)
UNAC – União Nacional dos Camponeses
de Moçambique
CNA – Confederação Nacional da
Agricultura (Portugal)
FENAPA – Federação Nacional das
Associações de Pequenos Agricultores
de São Tomé e Príncipe

A não realização da reunião presencial ordinária do CONSAN-CPLP, marcada para 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 os mecanismos de
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 justiicadas 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 a 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 aval 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 Participação 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.

Entrevista com Sambu Seck, coordenador da Plataforma de Camponeses da CPLP

“Agricultores familiares são
determinantes na luta contra a fome”
Os agricultores familiares e camponeses têm um papel vital na luta contra a fome
nas nações que compõem a CPLP. Para Sambu Seck, secretário-geral da Federação
Camponesa KAFO da Guiné-Bissau e coordenador da Plataforma de Camponeses
da CPLP, não restam dúvidas de que sem a agricultura familiar não será possível
evitar a fome nos países da comunidade lusófona, onde cerca de 80 por cento da
população vive e depende do meio rural.
“A agricultura familiar é um motor para a dinamização da economia nos nossos países e o principal motor para a dinamização da economia rural. Nos nossos países, a pobreza concentra-se,
sobretudo, nas zonas rurais, mas paradoxalmente são os agricultores familiares que estão presentes no sector produtivo, são eles que nos dão de comer, são eles que nos permitem evitar
a fome e que nos permitem também melhorar a economia familiar rural”, explica Sambu Seck.
Nos países africanos de língua portuguesa, a produção agrícola familiar ou camponesa representa mais de 80 por cento da produção agrícola total a nível nacional. Neste contexto, o
coordenador da Plataforma de Camponeses da CPLP não compreende como países essencialmente agrícolas dão tão pouca atenção a este sector vital para a economia. “A Plataforma está
decepcionada com os governos da CPLP e estamos também decepcionados com a falta de
vontade política do próprio Secretariado Executivo da CPLP, que deveria pressionar os governos para assumirem o compromisso de implementação da Estratégia de Segurança Alimentar
e Nutricional da CPLP”. Como discutido durante a reunião da REDSAN-CPLP e da Plataforma de
Camponeses da CPLP, em Lisboa, esta estratégia é um instrumento fundamental para o fortalecimento da agricultura familiar e para a consolidação da segurança alimentar e da soberania
alimentar.
“Até agora estamos na estaca zero. Não sentimos a presença dos nossos governos. Alguns países já deram alguns passos mas a maioria continua na estaca zero em relação à vontade política
para iniciar acções concretas no sentido de implementar a estratégia de segurança alimentar da
CPLP”, refere.
O sector agrícola e a segurança alimentar são vertentes transversais, explica ainda, nas políticas
de desenvolvimento dos países da CPLP. “A falta de acções concretas para o desenvolvimento
da agricultura e para o reconhecimento da agricultura familiar nas políticas públicas vai fazer
com que o problema do subdesenvolvimento e da pobreza se mantenha como o calcanhar de
Aquiles das nossas nações”.
Sambu Seck exorta o Secretariado Executivo da CPLP para que invista na concretização da ESAN
de forma a digniicar os agricultores familiares e encoraja os Estados-Membros, “sobretudo

Sambu Seck

aqueles que têm uma governação estável, a avançarem e a assumirem os seus compromissos”.
“É para isto que nós, como actores da sociedade civil, trabalhamos noite e dia: para avançarmos
na implementação de um documento que discutimos, sobre o qual construímos consenso e que
aprovámos todos juntos”. A ESAN-CPLP foi aprovada em Julho de 2011 na XVI Reunião Ordinária
do Conselho de Ministros da CPLP, em Luanda. A Plataforma de Camponeses da CPLP foi criada
no ano seguinte, à margem da Cimeira Mundial Rio +20, como um espaço de articulação entre
as organizações representativas da agricultura familiar e de pequenos agricultores da CPLP e
como interlocutor legítimo e primordial para o diálogo político no CONSAN-CPLP e no processo
de implementação da ESAN.
A VII Reunião da REDSAN-CPLP e a II Reunião da Plataforma de Camponeses da CPLP tiveram
lugar em Abril de 2014, em Lisboa, e foram organizadas pela ACTUAR – Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento, Secretariado Técnico da REDSAN-CPLP e da Plataforma de Camponeses da CPLP, com o co-inanciamento da Comissão Europeia, no âmbito do projecto International Food Security Network (IFSN), implementado pela ActionAid.

© MIguel Malta

Consulta a parceiros nacionais da REDSAN-CPLP e da PC-CPLP: Envolvimento proeminente da mão-deobra familiar e produção sustentável entre critérios para deinir agricultura familiar
A percentagem da mão-de-obra familiar
envolvida na exploração é um dos critérioschave deinidos pela Plataforma de Camponeses da CPLP e pela Rede da Sociedade
Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP (REDSAN-CPLP) para a classiicação de agricultura familiar.

a cargo do produtor.

Num processo de consulta realizado aos
parceiros nacionais das duas instituições,
icaram ainda deinidos como critérios a
ter em conta a diversiicação e integração
de culturas na área de produção, a forma
de produção tendo em conta a sustentabilidade dos recursos naturais, produção
ecológica e promoção de tradições culturais, a produção de alimentos também
para consumo familiar e a direcção e gestão

A deinição e legalização do conceito de
Agricultura Familiar é uma das prioridades
estabelecidas pelo Grupo de Trabalho sobre Agricultura Familiar do CONSAN-CPLP,
nomeadamente ao nível do Eixo 3 da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP) que explicita
a importância de aumentar a disponibilidade de alimentos com base nos pequenos
produtores.

Também se determinaram como elementos de categorização da agricultura familiar a ligação à comunidade local, a dimensão do espaço cultivável e o valor bruto da
produção inferior a um valor especíico, em
função de cada contexto nacional.

Na comunidade da CPLP, apenas o Brasil
reconhece legalmente a categoria de produtor familiar. Nos demais Estados-Membros,
o seu reconhecimento é inexistente, informal ou inserido noutras categorias gerais.
Na maioria dos países, segundo o documento de trabalho resultado da consulta,
há uma generalizada falta de informação
precisa e actualizada sobre o estado da agricultura, em particular da agricultura familiar, decorrente da debilidade dos sistemas
de informação e das limitadas capacidades
técnicas, humanas e inanceiras. Concluise, nesse sentido, que é necessário reforçar
a recolha de dados estatísticos agrícolas e
fortalecer os sistemas de informação, avaliação e monitorização da Segurança Ali-

mentar e Nutricional.
O documento – que inclui ainda informações sobre instituições nacionais que
poderiam centralizar um possível sistema
de reconhecimento e cadastro de agricultores familiares – foi preparado pela ACTUAR – Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento, com as contribuições dos
parceiros da REDSAN-CPLP e da Plataforma
de Camponeses da CPLP, e contou com o
co-inanciamento da Comissão Europeia,
no âmbito do projecto International Food
Security Network (IFSN), implementado
pela ActionAid.

Grupo de Trabalho sobre Agricultura Familiar do CONSAN-CPLP

PALOP

Estudo é passo essencial para
reconhecimento dos agricultores
familiares na CPLP

Agricultores familiares indispensáveis na governação fundiária

Diagnósticos nacionais sobre a situação
da agricultura familiar nos países da CPLP
contribuirão para a identiicação, cadastro e
reconhecimento dos agricultores familiares
lusófonos nos oito Estados-Membros.
Esta é uma das principais acções do plano
de trabalho do Grupo de Trabalho sobre
Agricultura Familiar do CONSAN-CPLP, no
qual a Plataforma de Camponeses da CPLP
participa activamente.
Na CPLP, o grosso da produção agrícola ica
a cargo dos agricultores familiares, mas na
maioria dos países não existe legislação
especíica para caracterizar, identiicar e
registar estes importantes actores. Sem
cadastro, os agricultores familiares manter-seão como um dos grupos mais desfavorecidos
e marginalizados no quadro económico dos
seus países. Nesse sentido, o Grupo de Trabalho
sobre Agricultura Familiar do CONSAN-CPLP,
reunido em Brasília entre 26 e 29 de Maio deste
ano, reairmou a necessidade de elaboração
do estudo sobre a Agricultura Familiar na CPLP,
contemplando diagnósticos aprofundados nos
distintos países com vista ao reconhecimento
da categoria para efeitos de interlocução, de
diálogo político e de deinição do objecto das
políticas públicas com impacto na agricultura,
na segurança alimentar e nutricional e na
soberania alimentar.

O reconhecimento formal do estatuto dos
agricultores familiares (uma das prioridades
da ESAN-CPLP aprovada pelos EstadosMembros em 2012) permitirá aumentar a
eiciência e eicácia das acções e políticas
de apoio dirigidas especiicamente a estes
actores, incluindo a adopção de medidas de
discriminação positiva.
O estudo vai incluir a análise da trajectória
histórica dos processos de governança
fundiária nos diferentes países e a identiicação
de critérios para designar os sectores da
agricultura familiar em cada país (por exemplo,
tipos de empreendimento, ligação com a
comunidade local, entre outras). Será feito
igualmente um levantamento das informações
disponíveis (incluindo acervos nacionais)
para a caracterização dos agricultores e os
programas e políticas de desenvolvimento
rural e especíicas para a agricultura familiar
existentes.
A reunião do Grupo de Trabalho sobre
Agricultura Familiar do CONSAN-CPLP que
teve lugar em Brasília foi organizada pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário do
Brasil, em coordenação com o Ministério das
Relações Exteriores do Brasil e a Secretaria
Técnica de Segurança Alimentar pro tempore
de Moçambique, com o apoio inanceiro
da Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e a Alimentação.

Os produtores agrícolas familiares dos países africanos de língua portuguesa estão ainda à margem da governança fundiária. Um projecto de investigação-acção realizado nos
países africanos de língua portuguesa pela Plataforma de Camponeses da CPLP e pela
ACTUAR – Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento, e inanciado pela International Land Coalition, revela que a participação dos agricultores e agricultoras familiares
nos mecanismos de governança da terra e da segurança alimentar e nutricional é ainda
débil e enfrenta sérios desaios.
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe apresentam modelos
de governança nacional com reduzida coordenação inter-sectorial e sem a participação dos
produtores familiares, aumentando a possibilidade de apropriação das políticas públicas por
outros actores. Esta situação não só reduz a eicácia das políticas públicas como serve de barreira ao reforço do associativismo e do cooperativismo, que poderiam contribuir para a redução
dos custos de produção e distribuição da agricultura familiar e promover acções benéicas para
o sector como o acesso ao crédito.
“Existem grandes desaios 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”, pode ler-se nas conclusões do estudo, desenvolvido em
parceria com a UNACA – União Nacional das Associações de Agricultores e Cooperativas AgroPecuárias de Angola, a PONG – Plataforma das ONGs de Cabo Verde, a UNAC – União Nacional
dos Camponeses de Moçambique, a Federação Camponesa KAFO da Guiné-Bissau e a FENAPA
– Federação Nacional das Associações de Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe.
Neste contexto, a Plataforma de Camponeses da CPLP defende que o fortalecimento da governança é um passo crucial para garantir um maior envolvimento dos agricultores familiares na
reivindicação dos seus direitos e na exigência de políticas especíicas que contribuam para a
construção da identidade social e organização da vida cultural.
Algumas das propostas apresentadas neste projecto de investigação-acção vão no sentido de
se assegurar o respeito pela legislação em vigor no que respeita à protecção e fortalecimento
dos direitos fundiários assim como garantir a equidade de género no acesso e posse da terra. A
nível nacional, propõe-se também um reforço da participação da sociedade civil e de representantes de agricultores familiares nos espaços institucionais de concertação política, a criação de
observatórios de acompanhamento e avaliação de políticas e programas na área da agricultura
e de bases de dados estatísticas e analíticas, incluindo a desagregação de dados por género e
por outros grupos vulneráveis.
A nível regional, a Plataforma de Camponeses da CPLP defende a implementação efectiva da
ESAN-CPLP e propõe a elaboração de um estudo que reúna diagnósticos nacionais detalhados
sobre a agricultura familiar na CPLP.
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