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1. SUMÁRIO
No contexto da transformação da governança do sector agroalimentar global iniciada em 2008
pelo Comité para a Segurança Alimentar (CFS) da FAO, a inclusão e participação de todos os
actores do sector agro-alimentar tem vindo a ser reforçada (CFS, 2016). Desse modo, e à
semelhança do que acontece ao nível global, a implementação da Estratégia de Segurança
Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP) conta com um Mecanismo de Facilitação da
Participação do Sector Privado (MSP) como agente interlocutor entre as empresas e a
plataforma interministerial e multi-actores de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, o
CONSAN-CPLP.
Através do MSP e do CONSAN-CPLP, as empresas actuando no âmbito da CPLP dispõem
também dum assento permanente nas discussões da Estratégia de Segurança Alimentar e
Nutricional ao nível global e regional. Essas Estratégias contêm recomendações relevantes
para os organismos financiadores do sector agro-alimentar, pelo que a participação nesse
fórum é da maior importância para as oportunidades de investimento no sector agroalimentar
da CPLP. Através da criação de parcerias entre agentes do sector agro-alimentar da
Comunidade, a actividade do MSP poderá ser instrumental no cumprimento dos objectivos de
desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas (UNRIC, 2016).
A CAL – Câmara Agrícola Lusófona assegura o secretariado do Mecanismo, sob supervisão da
Confederação Empresarial da CPLP (CE-CPLP). O principal objectivo é assegurar a
representação das entidades associativas empresariais de cada Estado-membro da CPLP no
CONSAN. A CAL enquanto organismo dinamizador da cooperação agrícola no espaço lusófono
tem vindo a corresponder às suas funções de secretariado do MSP:
- Identificando e mobilizando os diferentes sectores empresariais relacionados com a
Segurança Alimentar e Nutricional para a implementação da ESAN;
- Promovendo a troca de informações, análises e experiências entre as empresas da CPLP, em
particular no que diz respeito às boas práticas e estratégias para a monitorização e promoção
da Segurança Alimentar e Nutricional;
- Desenvolvendo propostas para a dinamização do sector agroalimentar em benefício da
Segurança Alimentar e Nutricional;
- Comunicando na estrutura de governança da ESAN-CPLP as oportunidades de colaboração e
parceria no âmbito dos seus 3 principais eixos de intervenção (1.Fortalecimento da
governança; 2. Promoção do acesso à alimentação para os grupos mais vulneráveis; 3.
Aumento da disponibilidade de alimentos com origem nos pequenos produtores).

As actividades do MSP aqui propostas promovem o envolvimento de actores de toda cadeia de
valor do sector agro-alimentar numa plataforma aberta e alargada que inclui agricultores,
fornecedores de consumos intermédios, cooperativas, agro-indústria, PME e grandes
empresas agroalimentares comprometidos com a segurança alimentar e nutricional. Na última
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reunião do CFS em Outubro 2016, alguns temas tiveram destaque em reuniões paralelas no
âmbito da nutrição, implementação dos princípios de investimento responsável na agricultura,
acesso dos pequenos produtores ao mercado, objectivos de desenvolvimento sustentável da
Agenda 2030, uso eficiente da água e desenvolvimento de talento. As soluções apresentadas
são contempladas na discussão plenária do CFS com a informação científica do Painel de
Peritos. O MSP tem por objectivo amplificar a participação das empresas e suas associações da
CPLP nas iniciativas e deliberações do CFS.
Para este ano de 2017 as actividades do MSP focam a identificação das complementaridades
de comércio e de sinergias na distribuição, produção e transformação agro-alimentar à escala
da CPLP, que possam facilitar e informar a adopção de posições coordenadas. Nesse âmbito
propomos um estudo para avaliar a importância do sector agro-alimentar nos países CPLP –
‘Agro-alimentar e ESAN na CPLP’. As propostas de ações e parcerias entre agentes da CPLP
assim fundamentadas, serão avaliadas num compromisso estreito com os Princípios para o
Investimento Responsável na Agricultura. Nesse contexto e de modo a retirar benefício das
complementaridades de comércio, o MSP propõe constituir uma base de dados dos seus
membros que dê acesso a um Sistema de Informação Geográfico para a monitorização do
comércio intra-regional ao nível da CPLP – ‘SIG Monitorização Comércio Agro-alimentar
CPLP’. Essa monitorização teria o amplo objectivo de informar os agentes de comércio, bem
como acompanhar o cumprimento dos objectivos da Estratégia de Segurança Alimentar e
Nutricional. Articulando a sua acção com os agentes dos sectores público e associativo
empresarial da CPLP, o MSP fomenta uma ampla cobertura geográfica e adicionalidade dos
benefícios das propostas. Será também dado um particular foco à identificação de indicadores
para a monitorização da segurança alimentar e nutricional. As posições concertadas no âmbito
do Mecanismo serão discutidas na reunião plenária do CONSAN e CFS.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Fonte: Saez, Ana (2016), Parcerias no apoio ao sector agro-alimentar – parcerias do sector privado, I Agrofórum,
Lisboa 28 de Outubro 2016.
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O Mecanismo MSP faz parte da estrutura de governabilidade multi-nível criada pelo CONSANCPLP para reforçar a representatividade dos objectivos de Segurança Alimentar e Nutricional
da CPLP no âmbito da Estratégia Global de Segurança Alimentar e Nutricional. A sua actuação
assegura uma ampla participação de todos os sectores chave para a ESAN, nomeadamente:
Produção Agrícola, Pecuária, Florestal, Aquacultura e Pescas, Indústrias Alimentares, Empresas
Biotecnologia, Energia, Saúde e Nutrição, Serviços Financeiros, Cooperativas e Logística
Agroalimentares.
Na VI Reunião do Secretariado Técnico Permanente do CONSAN em 25 de Novembro de 2015,
Díli, ficou contemplada a seguinte estrutura fundadora do MSP: Confederação Empresarial da
CPLP (CE-CPLP); Câmara Agrícola Lusófona (CAL); Associação Nacional dos Agricultores da
Guiné Bissau (ANAG); Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de São Tomé e
Príncipe (CCIAS); Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste (CCI-TL). Mais recentemente,
a estrutura MSP veio a contar com as seguintes organizações como pontos focais: Angola –
Associação Industrial de Angola (AIA); Brasil – Confederação Nacional de Agricultura (CNA);
Cabo Verde - Câmara de Comércio Indústria e Serviços de Barlavento (CCISB); Guiné Bissau Associação Nacional de Agricultores da Guiné-Bissau (ANAG); Guiné Equatorial – Câmara
Oficial de Comércio, Agrícola e Florestal de Bioko (COCAFB); Moçambique - Associação de
Fruticultores do Sul de Moçambique (FRUTISUL); São Tomé e Príncipe - Federação Nacional
dos Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe (FENAPA). A maioria destas organizações
reuniu por ocasião do Agrofórum 1ª Edição, 28 de Outubro 2016 em Lisboa, Parque das
Nações. A finalidade dessa reunião foi a de apresentar a página de internet e a estrutura
organizacional do MSP, bem como a sua articulação no âmbito mais alargado da governança
da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional global.

3. ONDE ESTAMOS
Pontos focais MSP nos países membro CPLP
Portugal CE-CPLP
CE-CPLP – Confederação Empresarial CPLP
Morada
Av. Almirante Reis nº113, 9.º Andar - 901
1150-014 Lisboa - Portugal

Portugal - Secretariado
CAL – Câmara Agrícola Lusófona
Morada
Rua da Coutada s/n, 2540 079 Bombarral
Telefone: +351 262 605 490
Tapada da Ajuda – Edifício 1 Apartado 12066
1050-214 Lisboa

Telefone: (+351) 211 388 006
E-mail: secretariadogeral@cecplp.org

Angola
AIA - Associação Industrial de Angola

Telefone: +351 213 018 426
Correio Eletrónico: geral@calusofona.org
Página da Internet: www.calusofona.org

Brasil
CNA - Confederação Nacional de
Agricultura-Brasília
Morada

Cabo Verde
CCIASB - Câmara de Comércio Indústria e Serviços
de Barlavento-São Vicente
Morada

SGAN Quadra 601, Módulo K –
Brasília, DF CEP: 70830-903

Rua da Boa Vista Nº 45 - Esq – Bloco A
Caixa Postal 728 –Mindelo – São Vicente
República de Cabo Verde

Telefone: +244 (226) 214 879

Telefone: +55 (61) 2109-1400

Telefone: +238 (232) 8495

Guiné Bissau
ANAG - Associação Nacional de Agricultores da

Moçambique
FRUTISUL - Associação de Fruticultores do Sul

Guiné-Bissau- Bissau

de Moçambique-Maputo

São Tomé e Príncipe
FENAPA - Federação Nacional dos Pequenos
Agricultores de São Tomé e Príncipe. São Tomé

Morada
Av. Dr. Severino Gomes de Pina

Morada
Rua da Resistência 480 R/C

Luanda

Morada

Rua Manuel Fernando Caldeira nº 6
Luanda – Angola

Morada
Rua Barão de Água Izé
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Caixa Postal 939 Bissau

Bairro da Malhangalene A, Maputo

Telefone: +245 (665) 70 59

Telefone: +258 (21306) 884

Timor-Leste
CCI-TL – Câmara de Comércio e Indústria de
Timor-Leste

Guiné Equatorial
COCAFB - Câmara Oficial de Comércio,
Agrícola e Florestal de Bioko
Morada

Morada
Av. Pres. Nicolau Lobato, Díli, República
Democrática de Timor-Leste
Telefone: +670 332 1022

São Tomé e Príncipe, 24741
Telefone: +239 (2224) 741

Av. da Independência, 43
Malabo – Guiné Equatorial
Página internet: www.camarabioko.com

4. MISSÃO – VISÃO - VALORES
MISSÃO – O MSP tem como missão assegurar a participação coordenada do sector privado nas
negociações, tomada de decisões e trabalhos regulares do CONSAN-CPLP, bem como o
acompanhamento da implementação da ESAN-CPLP junto do Secretariado Técnido
Permanente de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (STPSAN) e do Secretariado
Executivo da CPLP (SECPLP).
VISÃO – Viabilizar ações e parcerias no sector privado de modo a assegurar um

compromisso com os Princípios para o Investimento Responsável na Agricultura e no
Sistema Alimentar (CFS, 2014).

VALORES e PRINCÍPIOS
Contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional
Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo
Promover a igualdade de género
Envolvimento dos mais jovens na educação, acesso aos recursos e inovação
Respeito pelos direitos de acesso aos recursos terra, pescas, floresta e água
Gestão sustentável dos recursos naturais, reduzindo os riscos ambientais
Inovação sustentada na diversidade da herança cultural
Promover a segurança e saúde nos sistemas de agricultura e alimentação
Promover sistemas de governabilidade inclusivos e transparentes
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Monitorização de impactos, promovendo boas práticas de avaliação e controlo

5. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
A CAL actua no apoio à Internacionalização de Agro Negócios no âmbito da CPLP. O
secretariado do MSP enquadra-se nesse âmbito e os seguintes objectivos estratégicos
contribuem para o reforço mútuo das duas organizações.

O presente plano de atividades orienta-se no cumprimento dos seguintes objectivos
estratégicos:
•

Identificar complementaridades de comércio e sinergias na distribuição, produção e
transformação agro-alimentar à escala da CPLP, que possam facilitar e informar a
adopção de posições coordenadas no âmbito do desenvolvimento do sector agroalimentar;

•

Consolidar a estrutura do Mecanismo do Sector Privado através do envolvimento da
sua estrutura fundadora e ampliando a participação de empresas e associações
empresariais;

•

Contribuir para o cumprimento dos objectivos da Estratégia de Segurança Alimentar e
Nutricional da CPLP, operacionalizando instrumentos de monitorização da Estratégia
com a participação dos membros do Mecanismo do Sector Privado nos diferentes
estados-membro da CPLP e em articulação com as diferentes plataformas multiactores do CONSAN-CPLP;

•

Valorizar a informação disponível sobre o comércio agro-alimentar intra-CPLP de modo
a constituir-se num instrumento de tomada de decisão, fornecendo informação pronta
a usar sobre os principais indicadores de comércio intra-CPLP de forma atempada;

•

Fortalecer a divulgação e implementação dos Princípios para o Investimento
Responsável na Agricultura e Sistema Alimentar.
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6. ATIVIDADES E CALENDARIZAÇÃO 2017
6.1 ACTIVIDADES DE GESTÃO

1. Assegurar o envolvimento da estrutura do MSP e reforçar o número de empresas
associadas;

2. Identificação de fontes de financiamento;
3. Participação nos eventos CONSAN-CPLP;
4. Assegurar a actualização permanente nos canais web.

6.2 PROJECTOS
6.2.1 Estudo de diagnóstico: ‘Agro-alimentar e ESAN na CPLP’
No contexto da identificação de complementaridades de comércio e sinergias na distribuição,
produção e transformação agro-alimentar à escala da CPLP, o estudo ‘Agro-alimentar e ESAN
na CPLP’ tem por principal objectivo realizar um diagnóstico abrangente e inclusivo da
importância do sector agro-alimentar nos países da CPLP. O estudo será conduzido de modo
abrangente com a participação dos diferentes agentes do sector privado envolvidos na
produção, transformação e distribuição agro-alimentar. Tendo em mente os objectivos e eixos
de actuação da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP), o
diagnóstico incluirá a participação dos diversos actores do sector agro-alimentar da CPLP.
Também consideramos o desenvolvimento dum caso de estudo das vulnerabilidades no acesso
à alimentação para um dos países CPLP (Moçambique ou Cabo Verde) através da
implementação da ferramenta SISMod desenvolvida pelo Programa Alimentar Mundial-FAO
(WFP-FAO, 2014). O resultado final será um conjunto de recomendações e propostas de
potenciais acções coordenadas ao nível da CPLP que reforcem a ESAN. Essas ações poderão ser
operacionalizadas através de parcerias entre diferentes agentes do sector agro-alimentar da
CPLP para a captação de investimento, propostas de investimento conjuntas, propostas de
discussão conjuntas (soluções legislativas, soluções de âmbito temático do CFS e.g. uso
eficiente da água, nutrição, Objectivos de Desenvolvimento Sustentável) na sede do CONSAN
e/ou CFS, etc. Além da informação e recomendações produzidas, os resultados também
concretizarão o fortalecimento da governança da Segurança Alimentar e Nutricional, em
consonância com o eixo 1 da ESAN-CPLP, através do envolvimento dos pontos focais MSP.
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Tarefas
Elaboração da proposta de estudo
Discussão da proposta com os pontos
focais da estrutura fundadora MSP – CECPLP; ANAG; CCIAS; CCI-TL
Submissão da proposta para
financiamento
Adaptação do Modelo SISMod a um caso
de estudo

Envolvimento de pontos focais MSP em
Moçambique, Angola

Recursos (h)
140
280 (das quais 35 por
cada um dos 4 pontos
focais das entidades
MSP)
50
140 (não contemplado
equipa SISMod)

840 (das quais 70 por
cada ponto focal MSP
envolvido 4-8)

Resultados
Plano de trabalho para
o estudo da importância
do sector agroalimentar na CPLP –
Ações concertadas para
o reforço da ESAN
Proposta submetida
Caso de estudo
‘Vulnerabilidades no
contexto da ESAN – país
CPLP (Moçambique ou
Cabo Verde) ’
Elaboração do estudo
‘Agro-alimentar e ESAN
na CPLP’;
Apresentação das
propostas de ação
conjunta

6.2.2 Base de dados MSP
De modo a operacionalizar o objectivo estratégico de consolidação da estrutura do Mecanismo
do Sector Privado, propomo-nos expandir a lista de contactos de potenciais empresas
associadas do MSP, com a constituição duma base de dados que proporcione a integração de
informação adicional àquela já disponível no âmbito das estatísticas de comércio internacional,
como por exemplo a adopção de ‘standards’ de qualificação de produção e processos por
parte das empresas associadas MSP. Os benefícios desta base de dados poderão ser ao nível
da avaliação das propostas de investimento conjuntas no âmbito da CPLP, em que as empresas
associadas MSP possam contar com o parecer positivo no cumprimento dos Princípios RAI
(Responsible Agricultural Investment).
Através de indicadores pertinentes no âmbito da ESAN-CPLP, a base de dados será um
instrumento de monitorização da Estratégia com a participação dos membros do Mecanismo
do Sector Privado nos diferentes estados-membro da CPLP e em articulação com as diferentes
plataformas multi-actores do CONSAN-CPLP. O desenho e manutenção dessa base dados, bem
como a divulgação dos seus benefícios, serão realizados em estreita colaboração com a
estrutura fundadora do MSP e associações empresariais da CPLP.
Tarefas
Identificação de potenciais membros

Recursos (h)
140

Resultados
Constituição duma lista de

9

(p.ex. junto da Com.Agric. CE CPLP; e
pontos focais MSP)
Elaboração de material de apoio à
angariação de membros para o MSP
Preparação duma base de dados em
Access com o objectivo de suportar a
actividade do MSP através de um SIG
para a monitorização do comércio intraCPLP

140

140

contactos MSP integrando as
várias listas fornecidas
Apresentação Powerpoint
sobre condições de apoio e
serviços do MSP
Estrutura da base de dados
(exemplos da sua
funcionalidade)

6.2.3 Sistema de Informação Geográfica ‘SIG para Monitorização do Comércio Agroalimentar da CPLP’
Actualmente o Centro Internacional de Comércio das NU (International Trade Centre - ITC)
proporciona a visualização geograficamente desagregada ao nível do país, para uma série de
indicadores de monitorização do comércio internacional que são produzidos a partir de
estatísticas das Nações Unidas (UN-COMTRADE). O MSP propõe-se formular esses indicadores
num modo mais acessível e pronta a usar, adaptados à escala regional da CPLP, e que possam
informar adequada e atempadamente a tomada de decisão das empresas associadas MSP. De
forma gratuita, o ITC disponibiliza informação com periodicidade anual, o MSP através da
aquisição duma licença poderá ter acesso a dados mensais desagregados por empresa
exportadora e importadora, e por tipo de produto, consoante os registos na base de dados
UN-COMTRADE.
Com esses dados mais desagregados do ITC e com dados estatísticos fornecidos ao nível
nacional de modo a colmatar as lacunas do sistema ITC, o ‘SIG monitorização do comércio
agro-alimentar CPLP’ pretende desenhar um processo de extração de indicadores pertinentes
à tomada de decisão dos agentes do sector privado da CPLP, no cumprimento dos objectivos
de Segurança Alimentar e Nutricional. Ainda neste âmbito, poderá ser de interesse adquirir
certificação ITC ao nível da plataforma e demais recursos ITC (p. ex. informação acerca dos
‘standards’ de qualificação da produção e processos) de modo a integrar esse tipo de
informação no SIG-monitorização.
Assim, o SIG-monitorização do comércio agro-alimentar da CPLP poderá corresponder aos
seguintes objectivos específicos: 1) disponibilizar indicadores de monitorização do comércio à
escala da CPLP de forma agregada, ao nível da Comunidade, e desagregada, quer ao nível das
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empresas exportadoras, quer ao nível da periodicidade (ex. mensal, trimestral), ou quer ainda
ao nível das fileiras agro-alimentares identificadas como chave para a CPLP; 2) contribuir para
a identificação de complementaridades de comércio intra-Comunidade; 3) identificar
oportunidades de comércio no âmbito das comunidades regionais que os países-membros da
CPLP integram; 4) fornecer informação acerca da oferta e procura de produtos certificados e
sobre as formas de vencer essas barreiras à comercialização de produtos.
Tarefas
Avaliação das fontes UN (WFP) para
a monitorização da ESAN – CPLP
Identificação das fileiras chave para
a ESAN – CPLP em conjunto com
pontos focais MSP
Selecção dos indicadores mais
adequados

Recursos (h)
280 (das quais 140
distribuídas pelos pontos
focais MSP)
280 (das quais 140
distribuídas pelos pontos
focais MSP)
280 (das quais 140
distribuídas pelos pontos
focais MSP)

Resultados

Proposta aos membros do
MSP e exemplos da
funcionalidade do SIG CPLP

6.2.4 Participação no curso de Verão MEC-UNIV
No contexto da divulgação e implementação dos Princípios para o Investimento Responsável
na Agricultura e Sistema Alimentar (RAI), o MSP propõe-se organizar e apresentar um caso de
implementação desses Princípios que terá sido documentado no âmbito da actividade ‘Agroalimentar e ESAN na CPLP’. De modo a reforçar a colaboração entre as plataformas multiactores do CONSAN, a apresentação será incluída no contexto da actividade curso de Verão do
Mecanismo para a participação das Universidades (MEC-UNIV). Essa colaboração tenderá a
promover a participação do MEC-UNIV de forma recíproca nas actividades do MSP,
nomeadamente na elaboração de propostas conjuntas nos referidos âmbitos de interesse do
CFS (nutrição, RAI, ODS, uso eficiente da água e desenvolvimento de talento); e na
identificação de indicadores de monitorização da ESAN-CPLP.
Tarefas
Divulgação dos princípios RAI junto
dos membros do MSP e demais
plataformas
multi-actores
do
CONSAN (possível colaboração no
curso de verão promovido pelo MEC
UNIV).

Recursos (h)
140

Resultados
Apresentação com
exemplos da aplicação dos
Princípios RAI no âmbito
do curso de verão
promovido pelo MEC
UNIV; discussão dos
indicadores de
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monitorização e
implementação do SIG –
comércio CPLP
6.2.4 Bolsa de terras CPLP
Correspondendo ao objectivo estratégico de identificação de complementaridades e sinergias
entre agentes do sector agro-alimentar à escala da CPLP e no compromisso com os Princípios
para o Investimento Responsável na Agricultura e Sistema Alimentar (RAI), o MSP propõe
organizar uma bolsa de terras disponíveis para captação de investimento à escala da CPLP.
Com base em dados espaciais e cadastrais da administração pública será criada uma
plataforma piloto que publicite a disponibilidade de terras, bem como a sua aptidão, uso do
solo actual e condições de investimento. A oportunidade e abrangência geográfica desta
plataforma poderá ser fundamentada nos resultados do estudo ‘Agro-alimentar e ESAN na
CPLP’.

7. CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2017
Calendarização Resumo

Jan- Junho

Tarefas

Projecto

Resultado

«
Ø Preparação do plano de actividades MSP
Ø Identificação de potenciais membros MSP
Ø Elaboração de material de apoio à angariação de associados
MSP
Jul - Agosto

Tarefas

Base de
dados MSP
Projecto

Ø Elaboração da proposta de estudo
Ø Discussão da proposta com os pontos focais MSP
Ø Submissão da proposta

Agroalimentar
e ESAN na
CPLP

Ø Apresentação de um caso de estudo da aplicação dos Princípios
RAI no âmbito do curso de verão promovido pelo MEC UNIV

Princípios
RAI – curso
MEC-UNIV

Ago – Nov

Tarefas

Projecto

Lista de
contactos
Resultado
Plano de
trabalho
conjunto
MSP

Resultado
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Ø Envolvimento de pontos focais MSP em Moçambique, Cabo
Verde, Brasil e Angola
Ø Caso de estudo ‘Vulnerabilidades no contexto da ESAN –
resultados do modelo SISMod WFP/FAO’
Nov – Dez

Tarefas

Ø Preparação da base de dados MSP em Access e adequação à sua
ligação com a base espacial para o SIG-monitorização
Ø Avaliação das fontes de informação para alimentar o SIG (ex.
ITC, Institutos Nacionais de Estatística, AICEP)
Ø Identificação de fileiras-chave para a ESAN-CPLP com a
participação dos pontos focais MSP
Ø Adequação dos indicadores de monitorização e implementação
do SIG – comércio CPLP (discussão abrangente MSP, MEC-UNIV

Agroalimentar
e ESAN na
CPLP

Relatório
do estudo;
Proposta
conjunta
MSP

Projecto

Resultado

Base de
dados MSP
SIGMonitoriza
ção

Exemplo
funções do
SIG membros
MSP

8. ORÇAMENTO 2017

Orçamento 2017

€

Webpage, promoção e divulgação
Estudo ‘Agro-alimentar e ESAN na CPLP’

2.000 €
33.357 €

Elaboração e negociação da proposta

1.000 €

Participação dos pontos focais MSP (CE-CPLP; ANAG; CCIAS; CCI-TL), revisão e
submissão da proposta

9.357 €

Adaptação do Modelo SISMod a um caso de estudo num país CPLP

5.000 €

Envolvimento de pontos focais MSP em Moçambique, Angola, Cabo Verde e Brasil

19.000 €

Base de dados MSP

5.857 €

Identificação de potenciais membros MSP

1.000 €

Elaboração de material de apoio à angariação de membros MSP

2.429 €
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Preparação da base de dados em Access para apoio ao SIG monitorização
SIG-Monitorização do comércio agro-alimentar intra-CPLP

2.429 €
11.000 €

Identificação dos objectivos do SIG e seleção de indicadores

1.000 €

Avaliação das fontes de informação

5.000 €

Identificação das fileiras chave para a ESAN em conjunto com os membros MSP

5.000 €

Participação no curso de Verão MEC-UNIV

1.500 €

Desenvolvimento de estudos de caso de implementação dos Princípios de
Investimento Responsável na Agricultura

1.000 €

Material de divulgação e deslocações

500 €

Bolsa de Terras CPLP

TOTAL GERAL

5.000 €

58.714 €
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