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Recomendações GTAF para a Declaração CONSAN-CPLP 

 

O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP: 

Saúda e ratifica, integralmente, os compromissos assumidos pelos Ministros responsáveis 

pela área da Segurança Alimentar e Nutricional dos Estados-Membros da CPLP, pelo 

Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO), pelo Presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e por 

representantes de 17 milhões de agricultores familiares, de 500 organizações da Sociedade 

Civil, de dezenas de representantes do setor empresarial agrícola, agroindustrial e das 

universidades e instituições de investigação agrícola da CPLP  na “Carta de Lisboa pelo 

Fortalecimento da Agricultura Familiar”, originada na Reunião de Alto Nivel sobre 

Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural realizada pelo Governo de Portugal, nos 

dias 6 e 7 de fevereiro de 2018,  em Lisboa.  

 

Sauda o processo de cooperação em curso e um possivel acordo entre a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e o Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola ao Secretariado Executivo da CPLP, aos Estados-Membros e 

todos os atores públicos e privados relevantes no desenho e na montagem de programas de 

cooperação, e na mobilização dos recursos necessários visando o reforço da governança 

participativa da segurança alimentar e nutricional, a consolidação de programas de 

compras publicas para consumos institucionais incluindo alimentação escolar, e outros 

programas de saúde e nutrição que promovam  o fortalecimento da agricultura familiar; 

 



                               

 
Reafirma o compromisso de ampliar o reconhecimento das contribuições da agricultura 

familiar e das comunidades rurais como produtoras de alimentos saudáveis, promotoras 

de expressões culturais, sociais e de bens públicos que devem ser protegidos e promovidos 

mediante políticas públicas específicas, diferenciadas e apropriadas, atendendo às 

singularidades de cada território, nomeadamente as relacionadas com a insularidade. 

 

Reafirma, também, a necessidade de elaborar, melhorar e reforçar as estruturas 

institucionais que regulam as políticas de apoio à agricultura familiar e às comunidades 

rurais, de forma a promover o seu fortalecimento económico e a sua capacidade para 

tornar mais sustentáveis os sistemas de produção, de comercialização e de consumo de 

alimentos. 

 

Assume um papel internacional de relevo no quadro das atividades da Década da 

Agricultura Familiar das Nações Unidas e das negociações visando uma Declaração 

Universal dos Direitos dos Camponeses; 

 


