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Participaram representantes dos governos dos Estados-membros Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste e oito representantes da 

sociedade civil indicados pelo Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade 

Civil no CONSAN-CPLP, dois representantes do sector privado e 2 representantes das 

universidades.  

A reunião iniciou-se com uma hora de atraso dada a ausência de um dos coordenadores 

do GTAF, representante da SEAD do Brasil. Foi colocada aos presentes a possibilidade do 

MSC CONSAN coordenar a reunião o que foi aceite já que este Mecanismo faz também 

parte da coordenação do GTAF.  

Após apresentação dos participantes e saudações iniciais foi apresentada e aprovada a 

agenda da reunião. De seguida deu-se início aos trabalhos previstos na Agenda:  

1. Mandato do GTAF;  

Após saudações iniciais, pelo Diretor de Cooperação do SECPLP, FAO, CV, e MSC, o DC 

deixou a sua reflexão sobre o primeiro ponto da agenda relativo ao Mandato do GTAF, 

recomendando que face ao término do exercício relativo as Directrizes da Agricultura 

Familiar, se colocasse à consideração a necessidade de manutenção do Grupo ainda que 

não cumprindo a renovação do mandato de dois anos, expressa na Declaração de Brasília 

do CONSAN, de 2017. 

O representante da FAO, fez um histórico da criação dos Grupos de Trabalho, os quais são 

inspirados no modelo do Comité Mundial de Alimentação, realçando que se tratam de 

grupos ad hoc criados para o desenvolvimento de tarefas específicas, com uma 

temporalidade definida e uma estrutura ágil e flexível.  

Em seguida tomaram da palavra os representantes dos Estados-Membro e dos 

Mecanismos tendo-se verificado unanimidade na avaliação dos resultados e avanços 

alcançados relativamente ao mandato para o qual o GTAF foi criado, em particular, na 



        
 

construção das Diretrizes para o Apoio e Promoção da Agricultura Familiar nos EM da CPLP. 

Mediante este balanço e não se justificando a permanência de uma estrutura que poderia 

duplicar o trabalho do STP CONSAN e do próprio CONSAN e tendo em conta a opinião 

unanime de todos os membros e participantes do grupo , foi recomendada a extinção do 

GTAF.  

Foi igualmente aprovada a seguinte proposta feita pelo representante da FAO para a 

Declaração do CONSAN:  

“Os participantes do GTAF congratularam-se com os resultados obtidos pelo trabalho deste 

Grupo e recomendam a sua extinção até que novas tarefas justifiquem a criação de um novo 

Grupo de Trabalho”.  

 
2. Propostas de acções de seguimento da Carta de Lisboa; 

O representante do governo de Portugal, (PF PT) enquanto Estado-membro organizador 
da Reunião de Alto Nível de AF, apresentou um balanço do processo e dos resultados. As 
intervenções de vários participantes ressaltaram os seguintes aspectos: o processo 
participativo de diálogo e negociação geraram aprendizagens e permitiram fortalecer as 
relações entre os atores envolvidos; a participação da sociedade civil ao longo de todo o 
processo, em particular na abertura do evento com a representação dos camponeses da 
CPLP; a presença de representantes de outras iniciativas em curso a nível global (Década 
da AF; Declaração dos Direitos dos Camponeses), enriqueceu o debate da AF na CPLP e, 
simultaneamente, contribuiu para a valorização desses processos; aproximação com 
Organizações Internacionais de relevo para a AF (FAO; FIDA; UA); 
 
O PF de Portugal anuncia ainda que é intenção de Portugal solicitar ao Ministro da 

Agricultura de Angola a assinatura da Carta de Lisboa, durante a II Reunião Ordinária do 

CONSAN-CPLP.  

O PF de Portugal informou também a importância do CONSAN registrar formalmente a a 
ratificação da Carta de Lisboa.  
 
Os participantes concordaram em considerar as seguintes acções da Carta de Lisboa como 
prioritárias:  
 

• Promoção de uma ampla discussão nacional sobre a AF e seu reconhecimento 

legislativo; 

• Implementar e actualizar os registros dos agricultores familiares;  

• Melhorar os Sistemas de estatísticas agrícolas nacionais para garantir informação 

que permita um conhecimento mais profundo sobre a realidade da AF; 

• Apoiar a criação do Centro de Competências para a Agricultura Familiar 

Sustentável em S. Tomé e Príncipe conforme decisão da I Reunião Extraordinária 

do CONSAN em Díli; 



        
 

• Apoiar a preservação ativa dos sistemas agrícolas tradicionais, através do estímulo 

de processos de candidatura de Sistemas Agrícolas Património da CPLP ao Globally 

Important Agricultural Heritage System (GIAHS) desenvolvido pela FAO;  

 
3. Resultados de Estudos sobre AF, propostas de seguimento; 

 
Não tendo sido possível a apresentação dos resultados, pela não comparência dos 
representantes da SEAD/Brasil, os membros e participantes no GTAF sugeriram que os 
resultados dos Estudos sejam  partilhados e apresentados numa próxima sessão do 
Secretariado Técnico Permanente do CONSAN.   
 

4. Ponto de situação das decisões da IV Reunião do GTAF e proposta de 

seguimento 

Atendendo à decisão constante no ponto 1 da agenda relativa à extinção do GTAF, os 

membros e participantes consideraram priorizar as seguintes acções decorrentes da 

IV Reunião do GTAF:  

• Acompanhamento das discussões acerca da aprovação da Declaração das 

Nações Unidas sobre o Direito dos Camponeses no âmbito do Conselho de 

Direitos Humanos da ONU;  

• Reforço da participação das Mulheres Rurais reunidas na Rede das Margaridas 

no CONSAN; 

 

 
5. Propostas do GTAF para Plano de Atividades do ST CONSAN  

 

 Os membros e participantes entenderam propor como prioritárias as seguintes 

actividades para o Plano Indicativo do STP CONSAN:  

• Promoção de uma ampla discussão nacional sobre a AF e seu reconhecimento 

legislativo; 

• Apoiar a criação do Centro de Competências para a Agricultura Familiar 

Sustentável em S. Tomé e Príncipe conforme decisão da I Reunião Extraordinária 

do CONSAN em Díli; 

• Articulação com a década da Agricultura Familiar; 

• Apoiar a preservação ativa dos sistemas agrícolas tradicionais, através do estímulo 

de processos de candidatura de Sistemas Agrícolas Património da CPLP ao Globally 

Important Agricultural Heritage System (GIAHS) desenvolvido pela FAO;  

6. Propostas do GTAF para Declaração do II RO CONSAN-CPLP  
 



        
 

O GTAF recomendou a inclusão na declaração final do CONSAN-CPLP das seguintes 
propostas:  
 

• Recomenda a ratificação dos compromissos assumidos na RANAF pela II Reunião 
Ordinária do CONSAN – CPLP;   

• Reconhecer a centralidade do papel das mulheres rurais reunidas na Rede das 

Margaridas da CPLP e saudar a decisão de reforçar a sua participação nos espaços 

de governança e processos de tomada de decisão do CONSAN-CPLP;  

• Recomenda o acompanhamento das discussões em curso acerca da aprovação da 

Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Camponeses no âmbito do 

Conselho de Direitos Humanos da ONU;  

• Reconhecer a importância de aumentar continuadamente a resiliência das 

Comunidades Rurais à seca e outros efeitos das alterações climáticas.  

 

 

 
 

Ilha do Sal, 13 de Julho de 2018,  
 
  
Os Representantes dos Estado- Membros 

 

Pela República de Angola 

 

Pela República Federativa do Brasil 

 

Pela República de Cabo Verde 

 

Pela República de Guiné-Bissau 

 

Pela República da Guiné Equatorial 

  

Pela República de Moçambique 



        
 

 

Pela República Portuguesa 

 

Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe 

 

Pela República Democrática de Timor-Leste 

 

Pelo Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil 

 

Pelo Mecanismo de Facilitação da Participação das Universidades 

 

Pelo Secretariado Executivo da CPLP 

 

 

 

 

 

 


