
     
 

 

 

II Reunião Ordinária do CONSAN-CPLP 

16 julho, Santa Maria, Cabo Verde  

V Reunião do Grupo de Trabalho de Agricultura Familiar (GTAF) 

13 de julho de 2018  

 

AGENDA  

Local: Sala de Conferência do Hotel Oásis Belorizonte 

 

Hora Descrição  

8:30 Abertura: Coordenação do GTAF e Secretariado Executivo 

da CPLP 

 

 Reunião dinamizada pelo MSC – Sara – reconhecimento do 
papel da FAO e CPLP na dinamização do GTAF 

Sara – MSC – 
Portugal 

 Abertura – Rosa (MA Cabo Verde) – importância da AF na 

alimentação da população; década da AF, Carta de Lisboa, 

CONSAN, e seu contributo para a implementação do 

DHANA 

Rosa - MA de Cabo 
Verde 

 
Cumprimentos e votos de bom trabalho 

Francisco 
Sarmento - FAO 

 Agenda muito rica, com base nos estatutos – grupos de 
trabalho para tarefas específicas, que foram encomendas 
pela CPLP no âmbito do CONSAN 
Visão do secretariado executivo: criação de GT com 
mandatos específicos com tarefas que se justificam 
pertinentes. GTAF teve como objetivo a criação das 
diretrizes, que forma já aprovadas. Proposta de extinção 
do GT uma vez que a sua missão foi cumprida com sucesso, 
para que os recursos e energias sejam aplicados noutras 
tarefas, missões. 
Apresentação do estudo da AF no âmbito da CPLP, 
apresentado pela SEAD – sendo que não estão presentes e 
se calhar perde-se esta oportunidade 

Manuel Lapão – SE 
CPLP 

09:00 – 09:10 Aprovação da agenda 

- proposta de manter o ponto da agenda noutra reunião, 

seja no âmbito desta ou de outra reunião – para que não se 

perca a oportunidade de conhecer os resultados do estudo. 

Doc 00/GTAF 



     
 
09:10 – 09:30 Mandato GTAF (Regimento GTAF) 
 Saudar os elementos e todos os que contribuíram para a 

construção e aprovação das diretrizes de AF. 
Criação do grupo mediante uma necessidade temática. 
Momento de revalidar (ou não) o mandato deste GTAF 

Sara – MSC – 
Portugal   

 Continuidade do mandato – começar por um balanço para 
avaliar se se cumpriu o mandato ou não; para a sua 
continuidade, analisar as metas e avaliar se à necessidade 
da sua continuação; engajamento dos diferentes 
mecanismos na implementação da agenda, para avaliar se 
devem ou não ser transferidos para os mecanismos as 
tarefas em causa.  

Miguel Vares – 
MSC - Guiné Bissau 

 Histórico do GTAF: 
A estratégia teve por base outras estratégias de outros 
sectores e do CSA. Os GT surgiram como estruturas 
pontuais que têm uma missão bem definida e um mandato 
para a execução dessa tarefa, após o que deixaria de 
existir. 
GTAF – a proposta surge em 2012, em Maputo. 1ª reunião 
em Porto Alegre, para a sua instalação, para a indicação 
das pessoas e mecanismos que participavam no grupo. O 
grupo de trabalho foi criado para uma tarefa especifica e 
não para tratar de tudo o que diz respeito à AF, pois isso 
seria um tarefa infindável – a implementação das 
diretrizes é uma tarefa do CONSAN e não do GT, pois caso 
contrário as tarefas e missões sobrepõem-se, bem como as 
pessoas. Esvazia-se a missão do secretariado técnico e do 
próprio CONSAN. As atividades previstas pelo grupo em 
Brasilia sobrepõem-se as tarefas do CONSAN, pelo que já 
não haverá necessidade do GTAF. 

Francisco 
Sarmento - FAO 

 Coube ao GTAF acompanhar o estudo da AF, que ainda não 
está concluído (alguns países estão mais atrasados). O 
trabalho do GT deveria terminar com a apresentação do 
trabalho sobre AF. 

Vladimir – MU –
CONSAN 

 As tarefas propostas agora pelo GTAF () sobrepõem-se a 
missões e responsabilidades de outros órgãos já a 
funcionar. Ou seja, o GTAF está esvaziado de funções e 
deve ser extinto pois já cumpriu o seu mandato 

Aguinaldo – MSC - 
Cabo Verde 

 Reforçar a tipologia definida pelo CONSAN para os GT – 
criados para missões e extintos quando as terminam. 
Neste caso, a definição das diretrizes e sua aprovação – o 
que foi conseguido com todo o mérito e sucesso. Ou seja, o 
mandato do GT está cumprido e terminado. 
As ações do GTAF definidas para o próximo biénio 
repetem-se a ações passadas e sobrepõem-se a missões já 
em curso – como a criação do centro de competências em 
AF, ou o SIPCAM, que foi mandatado o MSC. 
Mandato concluído com eficácia  

Maria Emília – 
MSC - Brasil 

 Este grupo deverá ser encerrado e, quanto muito, deverá 
ser o CONSAN a definir novos GT, caso veja necessidade 
disso. 

Miguel Vares –MSC 
-  Guiné Bissau 

 Os GT devem ter uma missão e terminar quando a 
cumprem. Este teve sucesso e ultrapassou em muito os 
objetivos iniciais. Elaboração das diretrizes, 
comprometimento dos governos na sua implementação, 
aprovação da Carta de Lisboa. 

António Cerca 
Miguel – MA 

Portugal 



     
 

A proposta de manter até ao final do estudo, não se 
justifica, pois o estudo já está lançado e quase terminado. 

 Congratulado o sucesso do mandato e sua extinção, até 
haver necessidade da sua intervenção. 

Sara – MSC – 
Portugal  

 Elaborar parágrafo e seu registo no seio da CONSAN, a 
incluir na declaração do CONSAN  

Francisco 
Sarmento - FAO 

09:30 – 10:00 Reunião de Alto Nível sobre Agricultura Familiar: 

Apresentação da Carta de Lisboa e aprovação de ações 

de seguimento. 

Doc 01/GTAF 
(Carta Lisboa)  

 284 participantes (20% governos e administração; MSC, U 
e parlamentares – 26%; organizações de agricultura – 
14%; ação local portuguesa – 30%) 
Linha LEADER que permite financiar ações deste tipo. 
Resultados: 
- participação de diversos tipos de atores 
- envolvimento de decisores de diversos níveis – governos, 
FAO, FIDA, embaixadores (países africanos, Bolívia, Costa 
Rica – pais promotor da década da AF no âmbito da ONU), 
união africana 
- assinatura da Carta de Lisboa – vinculação dos governos 
a implementar estas recomendações que constam das 
diretrizes o que constitui um passo importante na 
sequência das sua aprovação no seio da CPLP 

António Cerca 
Miguel – MA 

Portugal 

 Saudar a participação dos representantes dos agricultores 
na reunião de Lisboa 

Maria Emilia – 
MSC - Brasil 

 Saudar o processo de construção da atividade – diálogo 
muito intenso entre todos os atores, que constituiu um 
processo de aprendizagem (dialogo, negociação, etc) para 
todas as partes. O que se refletiu nas sementes para 
processos seguintes, como é o caso do monitoramento. O 
CONSAN tem amadurecido para este processo de 
discussão e evolução. 

Joana Dias – MSC – 
Portugal 

 Sessão de abertura contou com um representante dos 
camponeses 

Sara – MSC – 
Portugal 

 Processo participativo muito positivo e que cada vez mais 
se imbui na forma de atuar do CONSAN. 
Anunciar que o estatuto da AF foi aprovado em conselho 
de ministros e encontra-se em aprovação na Assembleia 
da república, aguardando-se a sua ratificação e publicação 

António Cerca 
Miguel – MA 

Portugal 

10:45 – 11:00 Pausa  

 - estudos não participados por todos os atores 
- necessidade de estatísticas, para poder planear e 
precaver, em particular, situações de 
emergência/calamidade 
- incluir a valorização e defesa da mulher nas dinâmicas 
criadas, sendo o exemplo da Rede das Margaridas no Brasil 
uma referência, que deverá ser alargado a outros países 

Miguel Vares – 
MSC – Guiné-

Bissau 

 Valorizar a aprovação do estatuto da AF em Portugal e 
desejar que passe ações concretas em breve 

Anibal – MSC - 
Portugal 

 Carta de Lisboa – Angola não consta nas assinaturas 
Registo da agricultura familiar – não é verdade que não 
esteja a ser feito. A situação difere entre países. De algum 
forma este processo está a ser feito. 
Estatísticas agrícolas – órgão oficial em cada país, que é 

MA - Angola 



     
 

normalmente a estrutura que pode divulgar dados deste 
tipo. Pelo que a adaptação das estatísticas deve atender a 
estes aspetos 

 Adaptação das estatísticas está já a ser feita. Recolhem 
estatísticas e podem divulgar dados sobre agricultura, 
para além do INE do país. 
Estão a aprimorar os dados, com o apoio da FAO, para 
poderem dar respostas aos indicadores de ODS e melhorar 
os mecanismos de recolha e processamentos dos dados 
estatísticos de AF. Concorda com o termo adaptar. 
Existem outros compromissos nacionais que incluem 
dados específicos e indicadores.  

MA - Moçambique 

 Varias fontes que registam, mas não têm um quadro 
harmonioso que permita analisar com fiabilidade a 
realidade da AF. 
Os interesses dos governos e dos MSC não são comuns e 
por isso os dados recolhidos nem sempre são 
harmonizados. E muito menos o são no âmbito da CPLP. 
E deve haver uma plataforma comum, com dados 
harmonizados, que nos permita saber o que acontece em 
todos os países da CPLP, ter uma perspectiva quer regional 
quer nacional.  

Miguel – MSC – 
Guiné Bissau 

 Folhas de presenças partilhadas. 
Assinatura de Angola não assinou no momento por 
questões políticas, mas o ministro da agricultura angolano 
esteve sempre solidário com os fundamentos da carta e irá 
assiná-la durante este CONSAN. 
Uma prioridade que falta: reforçar o papel da CPLP ESAN 
junto de outras estruturas, como a FAO 
Estatísticas: métodos de recolha alinhados com a UE. 
Deverá pelo menos ser articulado no âmbito da CPLP para 
que os dados possam ser partilhados e analisados em 
conjunto  - harmonização de indicadores e métodos de 
trabalho entre os INEs os vários países, não só em termos 
de AF mas também de outras áreas 

António Cerca 
Miguel – MA - 

Portugal 

 Informação muito desfasada. Tem avançado muito em 
termos de estatísticas sobre SA e sua articulação com a AF. 
Seria importante a troca de experiências sobre métodos e 
dados existentes.  
Politicas públicas que permitem a diferenciação da AF – 
para isso é essencial existirem estatísticas corretas e 
suficientemente claras para a definição destes agricultores 
Importância da preservação dos sistemas tradicionais. 
Questão das compras públicas – algumas iniciativas, mas 
ainda não é um compromisso afirmado – intimamente 
ligado com a nutrição, SA e reconhecimento de que os AF 
são essenciais para produzir os alimentos necessários 

Maria Emília – 
MSC - Brasil 

 Estatísticas – processo longo. 
AF – atore com especificidades especificas e para os quais 
se delineiam politicas e apoios específicos (apoios 
agrícolas, financiamentos, educação, saúde, etc). Caminho 
longo -1º reconhecer s AF – já o fizemos. 2º identificar 
quem são estes AF, para garantir que as politicas chegam a 
eles. Diferente entre países e mesmo dentro dos próprios 
países. 3º as estatísticas devem ajudar a fazer o report 
para o futuro. 

Francisco 
Sarmento - FAO 



     
 
 Essencial a partilha de conhecimento em termos de 

alterações climáticas, para que não se estejam semprea 
acionar programas de contingência AD Hoc sempre que 
ocorrem calamidades. Mais premente em países que têm 
passado por situações de calamidade  - seca, incêndios, etc 

Aguinaldo – MSC – 
Cabo Verde 

 IN – censo em 2020, não possível este ano, pois vai haver 
eleições. 
Estudo sobre AF e proposta de apresentação aos ministros 
e depois à SC. Seminário nacional para a partilha de 
resultados 

Moçambique 

 Estatísticas agropecuárias – censo a cada 10 anos. O último 
disponível é de 2006. 2 tipos de agricultura – larga escala e 
AF (4 milhões num total de 5 milhões). Os dados de 2016 
ainda não estão disponíveis, mas estarão em breve. Tem 
crescido o número de agricultores de dimensão média. 

Priscilla – MA – 
Brasil  

 Projeto financiado pela FIDA, para soluções e atividades 
que possam responder às alterações climáticas – furos 
funcionais, começou no Sul e foi alargado a todo o país. 

MA – Moçambique 

11:30 Estudos sobre Agricultura Familiar nos EM da CPLP:  

Apresentação das conclusões e aprovação de ações de 

seguimento (anexo 1 – GTAF).  

 
-- 

 Não foram apresentado, devido à ausência dos elementos 
do Brasil que iriam apresentar os resultados 

 

11:00 – 11:20 Outras decisões da IV Reunião GTAF e propostas de 
seguimento.  
 

Doc 02/GTAF  
(Ata IV GTAF) 

 Algumas recomendações para a CONSAN – documento 4 
Acrescentar um parágrafo a congratular o trabalho 
desenvolvido pelo GTAF. 

Sara Rocha – MSC 
– Portugal 

 Recomendação para a partilha de que os estudos sejam 
partilhados ao nível do secretariado técnico e partilha 
entre todos os membros do CONSAN, para que possam ser 
conhecidos e utilizados por todos, uma vez que foram 
dinamizados nesse contexto 

Francisco 
Sarmento – FAO 

11:20 – 12:00 Plano de Atividades 2018 – 2020 Doc 03/GTAF 

 Deixa de fazer sentido, face à decisão de extinguir o grupo.  
12:00 – 12:30  Recomendações do GTAF para a Declaração do 

CONSAN-CPLP 

Doc 04/GTAF 

 Sublinhar o que a carta de Lisboa diz sobre o papel das 
mulheres na SAN 

Maria Emília – 
MSC - Brasil 

 
Direitos dos camponeses - incluir 

António Cerca 
Miguel – MA – 

Portugal  
 Em resumo, incluir: 

Rede das margaridas, direitos das mulheres e declaração 
dos camponeses 

Sara Rocha – MSC - 
Portugal 

12:30 – 12:45 Outros assuntos --- 

12:45 – 13.00 Ata da reunião Doc 05/GTAF 

 



     
 
 

 

II Reunião Ordinária do CONSAN-CPLP 

16 julho, Santa Maria, Cabo Verde  

V Reunião do Grupo de Trabalho de Agricultura Familiar (GTAF) 

13 de julho de 2018  

 

AGENDA  

Local: Sala de Conferência do Hotel Oásis Belorizonte 

 

Hora Descrição 

8:30 Abertura  
Coordenação do GTAF (Brasil e MSC – CONSAN) e Secretariado 
Executivo da CPLP 

09:00 – 09:10 Aprovação da agenda  

09:10 – 09:30 Mandato do GTAF 

09:30 – 10:00 Reunião de Alto Nível sobre Agricultura Familiar: Apresentação da 
Carta de Lisboa e proposta de ações de seguimento. 

10:00 – 10:45 Estudos sobre Agricultura Familiar nos EM da CPLP: Apresentação 
das conclusões e aprovação de acções de seguimento. 

10:45 – 11:00 Pausa  

11:00 – 11:20 Outras decisões da IV Reunião GTAF e propostas de seguimento. 

11:20 – 12:00 Plano de Atividades a propor ao CONSAN-CPLP 

12:00 – 12:30  Propostas do GTAF para a Declaração do CONSAN-CPLP  

12:30 – 12:45 Outros assuntos  

12:45 – 13.00 Aprovação da Ata 

13:00 Encerramento  

 


