Declaração da Sociedade Civil
“Seminário Internacional Direito à Alimentação e Desenvolvimento Rural”
Lubango, Angola, 13 de Junho de 2007

21 (vinte e uma) organizações da sociedade civil de Angola e internacionais estiveram
presentes no Seminário Internacional “Direito à Alimentação e Desenvolvimento Rural”,
organizado por ActionAid através da Rede Internacional de Segurança Alimentar, ADRA,
ESAC, Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Angola, ISPRA e
Vicentina, com apoio de FAO, AECI e União Europeia, nos dias 12 e 13 de Junho, no
Lubango.
Durante estes dois dias, estas organizações, conjuntamente com representantes do governo
Angolano e organismos internacionais discutiram a problemática do direito humano à
alimentação, a segurança alimentar e nutricional e do desenvolvimento rural em Angola e
partilharam experiências de outros países, nomeadamente Brasil e Moçambique.
As organizações aqui reunidas concluíram pela importância do tema do Direito Humano à
Alimentação Adequada e sua integração na agenda de uma estratégia e políticas de
segurança alimentar e nutricional. Também concordaram na necessidade de reforçar as
capacidades e coordenação entre organizações da sociedade civil, de forma a poderem
participar com maior qualidade no diálogo com governo, universidades e organismos
internacionais, para a construção desta estratégia. Nesse sentido, entenderam reunir esforços
para a construção de uma rede temática de SAN.
Para dar início a esse processo serão sistematizados pela organização do seminário os
documentos de trabalho apropriados e serão convidadas a participar deste esforço de
construção da rede outras organizações que não puderam estar presentes no Lubango. Uma
nova reunião será convocada oportunamente para discussão e aprovação dos mesmos e
definição de acções futuras.
Os signatários manifestam a sua firme convicção de que uma sociedade civil reforçada em
suas capacidades de análise e formulação de propostas será um importante contributo para a
manutenção do diálogo aqui iniciado e, consequente construção de uma estratégia nacional
de segurança alimentar e nutricional.

Lista de organizações:
ACCORD
ACH – Acción Contra el Hambre
ACORD – Agência de Cooperação e Pesquisa para o Desenvolvimento
ActionAid International
ADCP – Associação para o Desenvolvimento Comunitário e Participativo do Sul de Angola
ADESPOV – Associação de desenvolvimento e Enquadramento da População Vulnerável
ADRA – Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
Caritas Angola
Agromarket
APN – Ajuda Popular da Noruega
Associação Mulheres Empresárias da Huíla
ASD – Acção de Solidariedade e Desenvolvimento
CIC – Associação para a Cooperação, Intercâmbio e Cultura
FIAN International
FONGA – Fórum das ONGs Angolanas
Horizonte
ISPRA – Instituto Superior Privado de Angola
MAFIKU – Associação para a Promoção do Desenvolvimento Comunitário
OKUTIUKA
UNACA – União Nacional das Organizações de Camponeses Angolanos
SINFIC – Sistemas de Informação Industriais e Consultoria
SODEMAT – Matala
SNV - Organização Holandesa de Desenvolvimento
World Vision

