
                                     
 

 

NOTÍCIA SOBRE A II REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA CPLP 

 

A 16 de julho de 2018, decorreu a II Reunião Ordinária do Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CONSAN-CPLP), em Santa Maria, 

ilha do Sal, Cabo Verde. O CONSAN-CPLP é uma estrutura multi-atores, com a presença de 

delegados dos governos e de organizações representantes de diversos interesses das sociedades 

de todos os países da CPLP. Propiciando espaços de reflexão sobre o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), ampliando o debate relativo à Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), dando assessoria aos Chefes de Estado e de Governo da CPLP, aquele 

conselho visa a coordenação das ações desenvolvidas naquela área para a implementação da 

Estratégia de SAN da CPLP (ESAN-CPLP). 

A reunião plenária do CONSAN é o culminar de vários dias de eventos paralelos, iniciados a 12 

de julho: os fóruns técnicos dos mecanismos do sector privado e da sociedade civil, os encontros 

dos grupos de trabalho e do Secretariado Técnico Permanente do CONSAN, a conferência sobre 

o programa «Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial» (SIPAM) da FAO. 

 

Do esforço solidário de todos os participantes, resultaram dois documentos: a «Resolução sobre 

a Consolidação do CONSAN-CPLP» e a «Declaração de Santa Maria» que inclui o «Plano 

Indicativo de Trabalho ESAN-CPLP 2018-2020». 

 

Dos pontos constantes naqueles documentos, aprovados por unanimidade, destacam-se: 

 a promoção do comércio intra-CPLP de produtos alimentares de qualidade diferenciada 

(proposta do MSP); 

 a promoção de dietas sustentáveis na CPLP (programa com a participação do MSP); 

 a recomendação do aprofundamento das parcerias com a FAO e o Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA), para apoio técnico e financiamento de iniciativas da 

ESAN-CPLP (o MSP é um facilitador para projetos com estas parcerias); 

 a criação do «Grupo de Trabalho sobre Nutrição e Sistemas Alimentares» responsável pela 

elaboração de «Diretrizes para a promoção da nutrição e sistemas alimentares sustentáveis na 

CPLP» (o MSP lutou, com sucesso, pelo direito de ser membro estatutário deste GT); 

 a ratificação da «Carta de Lisboa pelo Fortalecimento da Agricultura Familiar» (o MSP deu 

contributos fundamentais na redação do documento); 

 a recomendação para que o CONSAN-CPLP se torne num órgão estatutário da CPLP; 

 o apelo à conversão do Escritório de Informação e Comunicação da FAO em Portugal e junto 

da CPLP, em Escritório de Parceria para apoio à Consolidação da ESAN-CPLP – no próprio 

dia 16 foi assinada a «Declaração de Intenções» entre o Governo de Portugal e a FAO. 

 

Os resultados da reunião ultrapassaram as expectativas, sendo o pedido, ratificado pelos 

responsáveis governamentais presentes, para que o CONSAN seja um orgão da CPLP e a imediata 

assinatura da parceria entre o Governo de Portugal e a FAO, exemplos claros disso mesmo.  

 



                                     
 

 

Note-se que aqueles eventos precederam a XII Reunião da Conferência de Chefes de Estado e de 

Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), cimeira bianual que teve lugar 

de 17 a 18 de julho de 2018, em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde. 

 

PS: O MSP apresenta o seu agradecimento público à FAO, por ter financiado a ida de 2 elementos 

às reuniões em Cabo Verde. 


