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Plano de Trabalho ESAN-CPLP 2018-2020 
 

ATIVIDADE Produtos/Resultados Esperados Período 
Entidade 

Coordenadora 
Orçamento 

(aprox - USD)  
EIXO 1 – FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DE SAN 

Consolidação da Rede das Margaridas da CPLP 
Reforço da participação social dos 

grupos mais vulneráveis 
2019 MSC CONSAN 

50.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

Construção de capacidades dos Secretariados Técnicos dos CONSANs 
nacionais 

Capacitação, apoio técnico e intercâmbios visando a 
capacitação para o planeamento intersectorial, 

orçamento, facilitação da negociação, comunicação 
e funcionamento de grupos de trabalho temáticos.   

2019-2021 FAO 

250.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

Construção de capacidades dos membros e participantes dos CONSANs 
nacionais  

Capacitação e apoio técnico para regulamentação e 
funcionamento dos CONSANs, e para a sua criação 
dos quando aplicável, exercício da governança da 

SAN e prática da intersetorialidade 

2019 - 2021 
FAO 

 

750.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

 
 

Constituição do Mecanismo de Participação do Poder Local 
no CONSAN – CPLP 

 

Representação do poder local no 
CONSAN 

2019 
UCCLA com 

apoio SECPLP e 
FAO 

50.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

Monitoramento ESAN-CPLP: consensualização de 
metodologia de monitoramento a nível regional e nacional. 

Processo de monitoramento incluindo 
evento no CSA –Roma Outubro 2018 

 
2018 

MS CONSAN 
(captação de 

recursos 
necessária) 

 

50.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

Projeto de pós-graduação em SAN para a CPLP Reforço capacidades quadros nacionais 2019-2020 

MU-CONSAN-
CPLP em 

parceria com 
FAO 

100.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 
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Curso de Extensão (EAD) voltado para Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA) 

 2019-2020 
MU-CONSAN-

CPLP 

10.000 

MCTIC(Brasil) 

Curso de Verão “ESAN-CPLP” com diferentes atores da 
ESAN-CPLP 

 2019-2020 
MU-CONSAN-

CPLP 
 

30.000 
Univ. Aberta, 

PT 
IPV, PT 

Promover o intercâmbio/mobilidade academica para apoio 
a ESAN – CPLP Processo formativo coletivo, envolvendo um 
pós-doutorado e um doutorado de cada um dos países da 
CPLP 

Quadros nacionais capacitados 2019-2020 
MU-CONSAN-
CPLP   e UFPE 

400.000 

(captação de 
recursos 

necessária) 
 
 

III Reunião Ordinária do CONSAN  2020 SECPLP 

150.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

 
EIXO 2 -  PROMOÇÃO DO ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS ALIMENTOS PARA MELHORIA DOS MODOS DE VIDA DOS GRUPOS MAIS VULNERÁVEIS 

Promoção de dietas sustentáveis 

Sistematização de dietas e sistemas alimentares 
tradicionais e sustentáveis; intercâmbios técnicos e 

propostas de políticas públicas; promoção de 
políticas de compras públicas baseadas nas dietas 
sustentáveis. Complementaridade com iniciativas 

SIPAM e Dieta Mediterrânica.  

2019-2021 

FAO em parceria 
com MSC 

CONSAN e MSP 
CONSAN 

1.450.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

Organização de reunião do GT Nutrição e Sistemas 
Alimentares 

Nomeação de membros permanentes 
pelos EM e Mecanismos e aprovação do 

regimento 
 Governos 

50.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

EIXO 3 - AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS COM BASE NOS PEQUENOS PRODUTORES 

Promoção de legislação para a agricultura familiar 
Apoio técnico e intercâmbio para capacitação sobre 

legislação para a agricultura familiar.  

Lei Intersetorial 
2019-2021 

FAO 
 

700.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 
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Promoção de tecnologias agro-ecologicas adaptadas para 
produção, processamento e comercialização . Inclui 
dinamização Centro Competências STP em parceria com 
MSC CONSAN. 

360 facilitadores capacitados 
 Intercâmbios de agricultores e extensionistas 

visando a organização, produção agroecológica, 
transformação, certificação e comercialização de 
produtos de qualidade diferenciada (mandioca, 
frutas, café, cacau, caju, peixe, carne e lácteos). 

2019-2021 
FAO em parceria 

com MSC 
CONSAN 

1.000.000 
 

(captação de 
recursos 

necessária) 

Programa piloto de convivência com a seca CPLP: 
convivência com o clima a partir de cisternas domiciliares e 
para uso agricola com capatção de agua da chuva em 
países/territórios afetados pela seca na CPLP. 

1.000 familias abrangidas; Parceria 
com MSC CONSAN. Programa ampliado 

a escala nacional 
2019-2021 

FAO em parceria 
com MSC 
CONSAN 

2.500.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

Elaboração de candidaturas e rede SIPAM nos Estados 
membro incluindo apoio tecnico candidaturas; base de 
dados; realização de evento para intercâmbio de 
conhecimentos e sistematização de metodologia conjunta 

 
 

8 sistemas candidatados; Rede SIPAM 
constituida; base de dados operacional; 

 
 

2019 - 2020 

 
 

MSC CONSAN 

 
200.000 

(proposta em 
analise 

Secretariado 
GIAHS) 

Articulação com a Década da Agricultura Familiar 

Intercâmbio sobre diretrizes da 
agricultura familiar entre a Plataforma 
de Camponeses da CPLP e Plataformas 

de AF em outras regiões; 

2019 - 2020 

MSC CONSAN em 
parceria com 
Forum Rural 

Mundial 

200.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

Organização de reunião do VI Reunião do GT Agricultura 
Familiar; 

Reunião do GTAF 2020 Coordenação 

50.000 
(captação de 

recursos 
necessária) 

 

 


