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1. ENQUADRAMENTO
A importância da conservação e uso da biodiversidade e da repartição dos benefícios associados foram evidenciados durante o seminário “Governança, Agricultura Familiar e Meio Ambiente”, que decorreu em São Tomé e Príncipe, no âmbito do I Fórum da Agricultura Familiar e Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP. Na maioria dos países da CPLP, não existe ainda uma
legislação sobre biossegurança e menos ainda mecanismos que garantam a promoção dos conhecimentos tradicionais e a repartição dos benefícios.
A estreita ligação entre a Agricultura Familiar, a preservação do meio ambiente e o uso dos recursos naturais justifica a necessidade de avançar na difusão de modelos produtivos agroecológicos e que contribuam para a promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada. Nesse
sentido, o I Fórum da Agricultura Familiar e Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP debateu
possíveis ações de intercâmbio de conhecimentos nesta matéria e a oportunidade de vir a reforçar competências e formação dos agricultores da CPLP nestas áreas. Uma ação de intercâmbio
específica sobre práticas de produção agrícola sustentáveis, a realizar no presente ano, foi discutida durante o seminário e durante as sessões de planeamento subsequentes, tendo sido considerada, por unanimidade, prioritária durante as discussões e sessões de planeamento do Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP.

2. OBJETIVOS
Pretende-se com esta iniciativa alcançar os seguintes objetivos:


Promover a discussão e reflexão sobre agroecologia, modelos sustentáveis de produção, proteção e promoção da biodiversidade e de conhecimentos tradicionais associados e seus quadros legais e institucionais;



Facilitar a construção de capacidades conjunta entre agricultores familiares da CPLP, em
particular sobre práticas agroecológicas e tecnologias sociais concretas assentes em sistemas eco-culturais comuns;



Registar o processo de discussão e aprendizagem para sociabilização e disseminação de
conhecimentos e capacidades adquiridas;



Sistematizar principais propostas da Sociedade Civil nesta matéria a submeter ao Grupo
de Trabalho sobre Agricultura Familiar e ao CONSAN-CPLP;



Discutir a versão ZERO das Diretrizes Regionais de Promoção da Agricultura Familiar e
consensualizar um documento de posição a encaminhar ao TCP FAO / CPLP, ao GT AF e
CONSAN-CPLP;



Discutir e realizar os últimos ajustes na versão final da cartilha sobre Direito Humano à
Alimentação e Nutrição Adequadas na CPLP;



Promover sinergias com o Mecanismo das Universidades da CPLP.
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3. METODOLOGIA
Em termos metodológicos, propõe-se que esta iniciativa seja composta pelas seguintes fases
relacionadas:


Discussão conceptual e capacitação em workshop sobre políticas públicas, agroecologia
e Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas. Este workshop contribuirá,
também, para mobilização da Sociedade Civil e outros atores relevantes no país, contribuindo ainda para a promoção de sinergias com o Mecanismo das Universidades.



Discussão de draft ZERO de Diretrizes Regionais de Promoção da Agricultura Familiar e
produção de recomendações da Sociedade Civil para encaminhar ao Grupo de Trabalho
de Agricultura Familiar e ao CONSAN-CPLP.



Discussão da versão final da cartilha sobre Direito Humano à Alimentação e Nutrição
Adequadas na CPLP.



Intercâmbio e visitas ao terreno envolvendo representantes de cada país da CPLP.



Reunião final de sistematização das lições aprendidas e produção de recomendações
para política pública relativas à promoção de sistemas de produção sustentável visando
o Grupo de Trabalho de Agricultura Familiar e o CONSAN-CPLP.

4. PARTICIPANTES E FACILITADORES
O Intercâmbio de Políticas Públicas e Sistemas de Produção Agrícola Sustentáveis na CPLP
contou com a participação de delegados de todos os países da CPLP com presença efetiva na
REDSAN-CPLP, na Plataforma de Camponeses da CPLP e no Mecanismo de Facilitação da
Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP, nomeadamente, Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
A Comissão de Organização do Intercâmbio convidou as redes de cada país a nomear um
representante. Abaixo a lista de participantes delegados.
Angola

Lutaladio Geraldo (UNACA) – Plataforma de Camponeses da CPLP

Brasil

Valdisleia Ribeiro (CONTAG) – Plataforma de Camponeses da CPLP

Cabo Verde

Aguinaldo David (PONG) – REDSAN-CPLP

Guiné-Bissau

Tomane Camará (RESSAN-GB) – REDSAN-CPLP

Moçambique

Inácio Manuel (UNAC) – Plataforma de Camponeses da CPLP

Portugal
São Tomé e Príncipe
Timor-Leste

Aníbal Cabral (CNA) – Plataforma de Camponeses da CPLP
Joana Rocha Dias (REALIMENTAR) – REDSAN-CPLP
Adalberto Luís (RESCSAN-STP) – REDSAN-CPLP
Carlos Florindo (HASATIL) – REDSAN-CPLP
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Aos delegados eleitos, juntaram-se facilitadores e consultores convidados pela Comissão
Organizadora, a saber:


Facilitadores:


Eugénio Muianga (ActionAid, Moçambique) - Trabalha atualmente como técnico na Organização Não-Governamental ActionAid em Moçambique.



Fábio Ramos (Agrossuise, Brasil) - Possui Graduação em Zootecnia e Mestrado
em Socio-Economia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Prestou
consultoria em agropecuária, agroindústria e em desenvolvimento rural, no Brasil e outros países. Tem experiência em desenvolvimento de produtos, de novos
negócios, em agricultura sustentável, agronegócio, entre outros.



Consultores:


Eber Quiñonez - Possui Graduação em Psicologia pela Universidade de San Carlos da Guatemala, aluno de pós-graduação da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra com bolsa internacional da Fundação Ford e membro do
Grupo de Estudos sobre Economia Solidária do CES (ECOSOL-CES). Tem trabalhado e investigado sobre comunidades indígenas e educação popular, sobre
direitos humanos, desigualdades sociais e descriminação (jovens, mulheres, doentes) e sobre cartografia social.



José Ferreira - Possui Graduação em Engenharia Agro-Pecuária pela Escola Superior Agrária de Coimbra em 2003. Possui Mestrado em Ciências Sociais sobre
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade e cursa atualmente Doutoramento
em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre 2005 e
2008 fez assessoria no processo de construção de redes da Sociedade Civil para
fazer advocacia em Direito Humano à Alimentação Adequada. A partir de 2008
dedicou-se às articulações entre o desenvolvimento territorial e as políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional em projetos de desenvolvimento e,
mais recentemente, na academia.



Secretariado Técnico e Logístico: Ivar Corceiro (filmagens) e Joana Catarina Paiva (logística, contabilidade, comunicação e visibilidade).

Nos dias 22 e 23 de outubro, participaram ainda membros do Mecanismo de Facilitação da
Participação das Universidades no CONSAN-CPLP.

5. PROGRAMA
O Intercâmbio realizou-se em Bragança, de 21 a 26 de outubro de 2015. As atividades dos dias
21 a 23 de outubro tiveram lugar no Instituto Politécnico de Bragança (Campus de Santa
Apolónia - 5300-253 Bragança) e as atividades dos restantes dias decorreram em diversos
locais.
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Dia

Descrição
Chegada dos participantes

21 de
Out

16:00 - Reunião prévia da Comitiva da Sociedade Civil para levantamento de
expectativas, apresentação de agenda e objetivos do Intercâmbio e esclarecimento
de eventuais dúvidas. Local: Hotel
Políticas Públicas, Evolução do Sistema Alimentar e Agricultura Familiar (Sessões
abertas)
9:00 – Abertura


Presidente do Instituto Politécnico de Bragança;



Representante da FAO, Dr. Helder Muteia;

9:30 às 13:00 - Seminário (Moderação, Francisco Sarmento, FAO)
 Evolução Recente do Sistema Alimentar Mundial (Prof. Doutor John Wilkinson)
 Desenvolvimento, Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano a Ali22 de
Out

mentação Adequada (Prof. Renato Maluf)
 Lançamento da publicação “Observatório do Direito Humano à Alimentação e
Nutrição Adequadas” (REDSAN-CPLP)
 Políticas Públicas e Agroecologia nos Países da CPLP (Testemunhos da Sociedade
Civil)
Local: Sala Auditório Pequeno
14:30 – Visita de Campo na região de Mirandela a 2 explorações familiares e 1
associação que presta apoio aos agricultores.
17:30 – Reunião prévia da Comitiva da Sociedade Civil para análise da versão zero
das Diretrizes para Apoio a Agricultura Familiar nos Estados-Membros da CPLP. Local:
Hotel
9:30 às 13:00 - Discussão da versão zero das Diretrizes para Apoio a Agricultura
Familiar nos Estados-Membros da CPLP (Moderação SE CPLP e FAO)
Local: Sala Prof. Correia Araújo
14:30 às 16:30 – Reunião de trabalho da REDSAN-CPLP

23 de
Out



Discussão do draft sobre Direito Humano à Alimentação Adequada.



Discussão e aprovação da metodologia para construção o Dossier de boas
práticas em agroecologia na CPLP.

17:00 – Apresentação e contextualização das visitas de estudo.
Local: Instituto Politécnico de Bragança
24 de

09:30 – Visita a Alfândega da Fé – projeto dinamizado pela Câmara Municipal de
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Out

Alfândega da Fé
Apresentação de uma experiencia de política pública do poder municipal para a
promoção da agricultura familiar na produção de amêndoa e de cereja. Inclui visitas a
produtores.
14:30 – Visita à Adega Cooperativa de Alijó
Visita ao Alto Douro Vinhateiro, Declarado Património da Humanidade pela Unesco,
incluindo visita à Adega Cooperativa de Alijó e contacto com produtores de vinho.
10:00 Visita aos baldios de Vilarinho – Espinhosela
Visita aos baldios (terras comunitárias) localizados no Parque Natural de Montezinho,

25 de

incluído à associação de compartes gestora dos baldios. Esta associação é membro da

Out

Confederação Nacional de Agricultura.
16:00 Visita à Casa Agrícola d’Alagoa
9:00 às 13:00 – Local: Casa Agrícola Quinta d’Alagoa
 Discussão e sistematização de propostas a apresentar ao GT AF e ao CONSANCPLP.

26 de
Out

 Discussão do Policy Paper de Agroecologia.
Avaliação participativa da atividade pela Comitiva da Sociedade Civil.
17:00 - Partida dos participantes.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
As visitas a explorações da agricultura familiar realizadas neste Intercâmbio tiveram como
objetivo observar in loco as relações entre políticas públicas e modos de produção a partir do
caso português (consultar Anexo 1).

6.1. Reunião de Levãntãmento de Expectãtivãs
Nesta reunião prévia em que participaram dez membros da Comitiva já presentes em Bragança,
o secretariado do Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSANCPLP (MSC-CONSAN) contextualizou o Intercâmbio, esclareceu algumas dúvidas e facilitou o
levantamento participativo de expectativas. Das expectativas levantadas, salientam-se as
seguintes:


Discussão conceptual e construção de capacidades relativamente a Agroecologia, Agricultura Familiar, Soberania Alimentar e Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas;



Sociabilização e partilha de experiências das Organizações da Sociedade Civil (OSC) de
cada país, no que respeita ações sobre práticas de produção sustentáveis, no sentido de
avaliar sinergias e possíveis estratégias comuns;
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Intercâmbio de experiências e realidades sobre agricultura familiar, através de visitas de
campo e a experiências de produção sustentável na região norte de Portugal;



Discussão e consensualização de posições da Sociedade Civil relativamente a temas
centrais a serem discutidos durante a próxima reunião extraordinária do CONSAN-CPLP,
nomeadamente: i) Comentários ao Draft ZERO das Diretrizes de Promoção da AF; ii) Políticas Públicas e Agroecologia;



Discussão de denominadores comuns, mecanismos e estratégias conjuntas para a sustentabilidade da Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP;



Promoção de sinergias com o Mecanismo das Universidades da CPLP.

6.2. Seminãrio “Políticãs Publicãs, Evolução do Sistemã Alimentãr e
Agriculturã Fãmiliãr”
Na sessão de abertura, Hélder Muteia (Representante da FAO junto da CPLP) salientou a alimentação como um direito e Ana Melo (Representante da Direção de Cooperação da CPLP) reforçou
a importância deste processo plural e multidimensional de diálogo entre os dois Mecanismos,
muito particularmente do Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no
CONSAN (MSC-CONSAN).
A primeira sessão de trabalho conjunta entre os Mecanismos da Sociedade Civil e das Universidades teve por objetivo criar uma harmonização de base conceptual de entendimento entre os
participantes. Neste sentido, a palestra de John Wilkinson, “Evolução Recente do Sistema Alimentar Mundial” (consultar Anexo 2), propôs um entendimento das principais tendências de evolução dos mercados agroindustriais e o seu impacto
na agricultura familiar, discutindo os principais desafios colocados pelas dinâmicas económicas da
globalização aos pequenos produtores. Wilkinson
destacou ainda a crescente legitimação da presença
da Sociedade Civil como interlocutor privilegiado
no sistema alimentar e o papel central deste ator na
nova governança da SAN. Como destacou o palestrante, nunca os movimentos sociais e as OSC foram tao ativos e interconectados.
Seguidamente, Renato Maluf expôs os principais conceitos de discussão e desenho de políticas
públicas numa palestra com o título “Desenvolvimento, Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano a Alimentação Adequada” (consultar Anexo 3), destacando a centralidade de instrumentos de exigibilidade e propondo uma reflexão sobre a importância central da Sociedade
Civil na governança global da SAN, exemplificando com a atuação da Sociedade Civil ao nível
do Comité Mundial de Segurança Alimentar (CSA).
Seguiu-se, ainda pela manhã, um pequeno painel em que representantes da Sociedade Civil de
cada país partilharam experiências sobre políticas públicas e agroecologia, nos diferentes países
da CPLP, sublinhando o modelo dominante de desenvolvimento agrícola no país em causa e
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modelos alternativos de defesa da agricultura familiar e sistemas alimentares locais em cada
país.



Valdisléia Ribeiro, CONTAG (Brasil) – No Brasil existem hoje 204 milhões de
brasileiros/as, dos quais 16,2 milhões vivem em situação de pobreza extrema – 8,5% da
população. Para reverter este quadro de pobreza, o Brasil tem que ter uma agricultura
familiar fortalecida, com acesso à terra, produzindo assim alimentos saudáveis.
Infelizmente o modelo dominante no país, conhecido como agronegócio, tem cerca de
500 mil estabelecimentos, ocupando 76% das terras brasileiras. Já a Agricultura
Familiar, possui 4 milhões de estabelecimentos, porém só ocupa 24% da área total do
país. Ou seja, fica evidente o desequilíbrio da distribuição de terras no Brasil,
dificultando assim a produção de alimentos. O modelo que a Agricultura Familiar
defende é baseado na conceção “COMIDA DE VERDADE”; estar livre da fome e ter
acesso a uma alimentação adequada, reafirmando assim a primazia da soberania
alimentar. Um dos princípios da Soberania Alimentar é a produção agroecológica, que
consiste num conjunto de conhecimentos e práticas referentes ao modo de produzir e
relacionar na agricultura, fundamentais para assegurar o desenvolvimento sustentável
com produção, renda e vida saudável para todos/as (homens e mulheres do campo e
da cidade). Através da luta dos movimentos sociais, foi instituído pelo Decreto
Presidencial 7.794 de 20 de agosto de 2012, a Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica – PLANAPO. O principal objetivo do PLANAPO baseia-se em
integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição
agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso
sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis. Desta
forma, acreditamos que a agroecologia é experiência que deve ser seguida, como
exemplo citamos o Projeto de Agroecologia, Homeopatia, Saúde e Segurança no
Campo, que trabalha a produção de forma saudável, sem agrotóxico. O projeto está
localizado na região de campo da Vertentes em MG, onde atualmente participam 57
famílias, de 36 comunidades, de 13 municípios do Sul de MG.



Aníbal Cabral, CNA (Portugal) – A Confederação Nacional da Agricultura (CNA), foi
fundada a 26 de fevereiro de 1978, no Encontro das Organizações da Lavoura e dos
Agricultores do Minho, Douro, Trás-os-Montes e Beiras (e delegações de outras
Províncias), onde foi igualmente aprovada a “Carta da Lavoura Portuguesa”,
documento programático e histórico no panorama da CNA e do Movimento
Associativo Agrícola Português. Esta Carta continha avaliações, propostas e
reclamações concretas, face às preocupações da Agricultura Portuguesa, capazes de
defender e promover os direitos e interesses dos Pequenos e Médios Agricultores, da
Agricultura Familiar e do Mundo Rural. Ainda hoje esta carta está atualizada no
essencial, no entanto, no ano passado, a CNA no seu 7º congresso, aprovou a carta e o
Estatuto da Agricultura Familiar, dando assim o seu contributo no Ano Internacional da
Agricultura Familiar. Citando a carta, “…Os ataques à Agricultura Familiar têm sido
muitos nos últimos anos, o grande agro-negócio multinacional que hoje representa
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interesses que vão desde o sector financeiro e as suas atividades altamente
especulativas, até ao sector da indústria química e biológica, tem montado um
autêntico cerco aos pequenos e médios produtores. As malfeitorias são inúmeras e
incluem a tentativa vil e perigosa de privatização das sementes. A pretexto de uma
suposta certificação querem impedir-nos de utilizarmos as nossas próprias sementes e
variedades. Invocando a necessidade de supostos aumentos de produtividade e
rendimento tentam impor-nos a utilização de variedades geneticamente modificadas
(OGM’s) cujos efeitos quer ao nível do meio ambiente quer ao nível da saúde humana
estão longe de ser claros e podem ser devastadores…”.


Adalberto Luís, RESCSAN-STP (São Tomé e Príncipe) – Em São Tomé e Príncipe a base
da economia é a agricultura, tendo como principal produto de exportação o cacau.
Exportam-se outros produtos como o café e a pimenta. O principal cultivo para
alimentação é a banana de diversas variedades. Além da banana encontra-se a
matabala, a fruta-pão, a mandioca e uma grande diversidade de frutas (jaca, manga,
safú e outros). Com a independência do país em 1975, efetua-se a nacionalização das
roças, geridas pelo Estado sobre tutela do Ministério de Agricultura. Após o fracasso da
gestão das roças, o Banco Mundial decide parcelar as roças, surgindo uma nova classe
sócio económica, denominada pequenos agricultores, que receberam apoio para
estruturação das comunidades, construção de vivendas nas parcelas, estruturação e
criação de associações, apoio técnico e de material vegetal para densificação das áreas
cacauzais e outras culturas. Nesse quadro entram em cena as ONGs de
Desenvolvimento, como a Zatona-ADIL, ADAPPA e MARAPA. A partir de então o
sistema agrícola santomense passa a ter por base a agricultura familiar, com cerca de
10.000 pequenos agricultores, representando 30% da população do país. Os
produtores de cacau, pimenta e café encontram-se estruturados em cooperativas e,
por sua vez, em fileiras de produção. Nestas cooperativas toda a produção é biológica,
conforme os padrões europeus. Em termos de biodiversidade há que destacar a ilha do
Príncipe, hoje considerada pela UNESCO como Reserva da Biosfera. Apesar das
dimensões reduzidas do país (1000 km2), onde não é possível a produção em grande
escala, o país tem uma política virada para qualidade e excelência, apostando no
turismo ecológico, agricultura biológica (certificada com o FAIR TRADE E ECOCERT,
utilização racional de produtos não lenhosos), sendo o uso de energia solar para
secagem de produtos uma conquista. Apesar de recentemente o país ter sofrido uma
vasta devastação de recursos naturais para introdução de palmeiras na zona Sul da ilha
de São Tomé, perdendo parte da sua biodiversidade, o país caminha para ilhas
biológicas, pois de forma geral a produção é natural. No país existe ainda uma política
direcionada para a alimentação escolar com base nos produtos produzidos localmente
pelos agricultores familiares, havendo projetos desenvolvidos pela RESCSAN-STP para
apoiar na produção, transformação e comercialização de produtos locais, como forma
de se alcançar a soberania alimentar.



Carlos Florindo, HASATIL (Timor-Leste) – A HASATIL é uma rede de ONGs e grupo de
camponeses estabelecida desde 2001 com objetivo de promover agricultura
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sustentável para assegurar a soberania alimentar em Timor-Leste. Este país é jovem,
com cerca de 15.000 Km2, onde a maioria da superfície é montanhosa e com clima
tropical (duas estações: chuva e seca). A parte Norte do país tem menos chuva e o
terreno é menos produtivo para a agricultura, enquanto a parte Sul tem mais chuva e o
terreno é mais apropriado para a agricultura. Dos cerca de 1.066.000 habitantes, mais
de 75% vive nas áreas rurais e vivem da agricultura, pecuária e pescas. A maioria da
população que vive de agricultura são pequenos agricultores com sistema agrícola de
subsistência. Timor-Leste tem o seu próprio alimento e cultiva diversos alimentos para
consumo diário. Depois da presença de Portugal e da Indonésia, o sistema agricultura
do país mudou do sistema agrícola familiar tradicional para o sistema agrícola
convencional monocultura, mecanizado na área de agricultura com o objetivo de
aumentar a produção alimentar, introduzindo o cultivo de arroz que mudou o hábito
de consumo, tornando o arroz o alimento principal dos timorenses. A situação é
extrema, quando a população afirma que passa fome e vive na insegurança alimentar
quando não tem arroz para comer (apesar de ter outros alimentos). No Plano
Estratégico de Desenvolvimento Nacional (PEDN 2012-2030), a agricultura é um dos
setores prioritários (para além do Petróleo e do Turismo), para o crescimento
económico nacional do país, mas na realidade o Governo ainda não colocou a
agricultura como prioridade, talvez devido ao orçamento do Estado anual de apenas
2% é direcionado para o Ministério da Agricultura. Ainda não existem políticas públicas
que valorizam os produtos nacionais e os produtores, embora o Governo tenha
adotado o mercado livre que resulta da dominação de produtos importados no
mercado nacional com baixo preço.
Durante as discussões em plenária, representantes do MSC-CONSAN destacaram por diversas
vezes a importância de se criarem sinergias com o Mecanismo de Facilitação da Participação
das Universidades e Centros de Investigação no CONSAN-CPLP, reforçando a importância de,
nos seus projetos de pesquisa, fortalecerem a vez e a voz dos pequenos agricultores familiares
privados do seu Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, e investigando e
promovendo modos de produção consonantes com as realidades da agricultura familiar.

6.3. Lãnçãmento dã publicãção “Observãtorio do Direito Humãno ã
Alimentãção e Nutrição 2015 – A nutrição dos povos não e um
negocio”
No âmbito do Seminário “Políticas Públicas, Evolução do Sistema Alimentar e Agricultura Familiar”, foi lançada a publicação “Observatório do Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas 2015”, pela primeira vez em língua portuguesa (disponível em http://www.rtfnwatch.org/fileadmin/media/rtfn-watch.org/ENGLISH/pdf/Watch_2015/RtFNWatch_PT_web.pdf).
Esta publicação é já a sétima edição de uma iniciativa de um consórcio composto por organizações da Sociedade Civil e movimentos sociais, liderado pela FIAN International, a ICCO - Organização Intereclesiástica para a Cooperação Internacional e Bread for the World - Serviço Protestante para o Desenvolvimento. A REDSAN-CPLP participa também deste Consórcio e foi conviRelatório do Intercâmbio de Políticas Públicas e Sistemas de Produção Agrícola Sustentáveis na CPLP
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dada este ano a contribuir com um artigo sobre a região e a coordenar a tradução da publicação para a língua portuguesa.
No Observatório deste ano, a nutrição é colocada em destaque, numa perspetiva de direitos
humanos, ultrapassando uma visão meramente técnica e propondo uma abordagem sistémica,
sublinhando a importância de políticas fundamentais que podem assegurar dietas variadas,
completas, sustentáveis e culturalmente adequadas. A publicação sugere ainda recomendações
para que os Estados previnam e punam iniciativas que impeçam a plena realização dos direitos
humanos.
O Observatório 2015 está dividido em duas secções principais: a secção temática olha para a
nutrição sob uma perspetiva de direitos humanos, focando os impactos das atividades corporativas; a secção regional apresenta importantes desenvolvimentos acerca do direito à alimentação e à nutrição a nível local e nacional, e a forma como os movimentos sociais e a Sociedade
Civil estão a enfrentar os principais desafios.
A secção regional conta com um contributo da REDSAN-CPLP, que enfatiza a centralidade dada
pela Sociedade Civil ao reconhecimento institucional e ao fortalecimento da agricultura familiar
como parte da luta para o uso da biodiversidade em sistemas de produção sustentáveis. O
MSC-CONSAN defende uma nova governança da segurança alimentar e nutricional, que destaque as questões relacionadas com o acesso aos recursos naturais e o apoio aos agricultores
familiares como elementos-chave para o desenvolvimento de modelos de produção sustentáveis na luta contra a desnutrição.

6.4. Visita de Campo na região de Mirandela
O Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil e o Mecanismo de Facilitação da
Participação das Universidades no CONSAN-CPLP participaram numa visita à agricultura da
região de Bragança: exploração que combina olival com pastoreio de ovelhas (raça churra
galega mirandesa) e produção de queijo. A visita foi guiada pelo proprietário da exploração,
Francisco Pavão; Presidente da Direção da Associação de Produtores em Proteção Integrada de
Trás-os-Montes e Alto Douro e Vogal da Direção da Confederação de Agricultores de Portugal e
o Presidente da Cooperativa de Ovinos Mirandeses, Churracoop.
Iniciou-se a visita com uma apresentação sobre agricultura portuguesa, mais concretamente
com a intervenção das certificadoras do produto biológico e das empresas de proteção
integrada. Francisco Pavão fez questão de distinguir o papel das certificadoras privadas, das
associações e das cooperativas:


A produção biológica e a produção em modo de produção integrada são ambas
certificadas por empresas privadas com acesso à exploração a qualquer momento e sem
pré-aviso. São elas que garantem a qualidade do produto, isto é, o respeito dos
produtores pelas normas de produção biológica e integrada.



As associações prestam assistência técnica ao produtor para cumprir com as normas de
produção. Elas cobram dois tipos de quotas aos associados: sócio anual; comum a
todos os sócios, e de prestação de serviços; em função da quantidade e qualidade dos
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serviços prestados. Estas últimas são suportadas pelas Medidas Agroambientais
previstas na PAC, isto é, os custos dos agricultores com os serviços de apoio técnico são
compensados por apoios do Estado. O mesmo ocorre com os custos de certificação. As
associações, ao contrário das cooperativas, não podem ter fins de lucro e, por isso, só
podem prestar serviços a associados


As cooperativas funcionam de modo distinto, pois têm por objeto o lucro. São utilizadas
para venda dos produtos, distribuindo depois os ganhos pelos sócios.

Posteriormente, o grupo visitou a queijaria e a sala de ordenha mecânica, com 40 ordenhadoras.
Foi-nos informado que a sala de ordenha permite até 500 ovelhas por hora, pretendendo o
proprietário manter um rebanho em produção de mil ovelhas.

6.5. Draft Zero Diretrizes Regionais de Promoção da Agricultura
Familiar
A implementação de ações de cooperação conjuntas que contribuam para fortalecer o papel da
agricultura familiar na produção de alimentos é um dos eixos prioritários (eixo 3) da Estratégia
de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP), aprovada em julho de 2012 pelo
Conselho de Ministros das Relações Exteriores da CPLP e pela Conferência de Chefes de Estado
e de Governo. A REDSAN-CPLP e o Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil
no CONSAN-CPLP têm vindo a desenvolver esforços no sentido de garantir uma participação
ativa e qualificada nas instâncias regionais que tratam o tema da Segurança Alimentar e Nutricional e Agricultura Familiar, ao nível da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Neste
sentido, tem participado ativamente das
reuniões do Grupo de Trabalho de Agricultura Familiar (GT AF) do CONSAN-CPLP,
nomeadamente no que respeita a elaboração e discussão de diretrizes regionais de
promoção da Agricultura Familiar.
Em julho de 2015 (Roma, Itália) decorreu a
II reunião do GT AF onde se acordou a elaboração do primeiro draft de Diretrizes
Regionais para discussão pelos diferentes
Mecanismos de Facilitação institucionalizados antes da reunião do CONSAN-CPLP, a ter lugar em novembro de 2015, em Timor-Leste. É
fundamental que a elaboração da versão zero tenha em consideração os consensos préexistentes no GT AF e os princípios de acordo político plasmados na ESAN-CPLP, bem como as
iniciativas já em andamento e acordos já alcançados, nomeadamente:


Diretrizes Voluntárias para o Direito a Alimentação e Diretrizes Voluntárias para a Governança Responsável da Posse da Terra, dos Recursos Pesqueiros e Florestais, já aprovadas no âmbito da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação;
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Carta dos Campesinos, em discussão na Comissão de Direitos Humanos das Nações
Unidas, iniciativa liderada pela Via Campesina;



Experiência da Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul (REAF) de
criação e aprovação de critérios comuns para a agricultura familiar da região, que se
desdobrou em registros nacionais voluntários, adequados às diferentes realidades, e a
decisão de reconhecimento mútuo dos registros nacionais entre os Estados Partes do
Bloco;



Discussão de possíveis Diretrizes Globais para a Governança dos Sistemas Agrários baseados na Agricultura Familiar, em curso, sob a liderança do Fórum Rural Mundial, cuja
estratégia envolverá seguramente discussões em âmbitos regionais e internacionais.

Assim, no dia 23 da parte da manhã, realizou-se uma reunião conjunta entre os Mecanismos de
Facilitação da Participação da Sociedade Civil e das Universidades no CONSAN-CPLP para
discussão do Draft 0.0 das Diretrizes para o Apoio à Agricultura Familiar no Estados-Membro da
CPLP, que tinha por objetivo formular recomendações de políticas públicas para os diversos
países.
O documento apresenta algumas insuficiências no que diz respeito à sua forma e conteúdo,
uma vez que o texto não aparece escrito sob a forma de diretrizes, sendo difícil visualizar a sua
tradução em políticas públicas. Por outro lado, o documento não vinca claramente a natureza
específica da agricultura familiar. Algumas críticas foram mencionadas, das quais destacamos:
1.

O avanço insuficiente na noção de “Agricultura Familiar”. Reconhecendo a diversidade
de situações entre países, é necessário indicar critérios gerais que podem ser adequados a diferentes realidades através de quocientes. O critério de área máxima foi considerado indispensável pela maioria dos participantes.

2.

A noção de “Transformação Agrícola”, que constitui o eixo central do texto, foi considerada preocupante. As diretrizes estão elaboradas em função de uma forma de agricultura familiar: especializada e voltada para o mercado. Os participantes assinalaram que essa apenas uma forma de agricultura familiar. As diretrizes devem considerar a diversidade de formas existentes: modo de produção agroecológica; práticas indígenas; etc.

3.

A abordagem proposta de “Desenvolvimento Rural Integrado” é uma abordagem ultrapassada e deve ser substituída pela mais recente de “Desenvolvimento Territorial”. Uma
política voltada para a agricultura familiar não pode estar centrada no setor (na produtividade agrícola), mas no produtor e no apoio às suas estratégias de vida. Para isso é necessário ter em conta as relações de poder nas cadeias agroalimentares que o enfoque
territorial coloca em evidência.

4.

A participação da Sociedade Civil é referida, mas sem qualquer desenvolvimento. É bom
lembrar que a ESAN-CPLP, que enquadra as diretrizes, já prevê a participação da Sociedade Civil num Mecanismo de Facilitação da Participação Regional e em concelhos nacionais. A maioria dos países da CPLP já conta com estes conselhos ou está em vias de
criá-los. As diretrizes devem prever explicitamente o papel destes conselhos nas políticas públicas para a agricultura familiar de modo a estimular a sua criação onde não
existe ou fortalecer o seu trabalho onde já existe.
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5.

Os grupos vulneráveis como mulheres, jovens, indígenas, etc. são pouco levados em
conta nas diretrizes.

A sessão seguiu com uma discussão conjunta entre os representantes da Sociedade Civil e das
Universidades. Como o Mecanismo de Facilitação da Participação das Universidade é recente e
estava reunido pela segunda vez, os representantes da Sociedade Civil relataram brevemente a
sua experiência e fizeram algumas sugestões de atividades ao Mecanismo das Universidades.
Foi sublinhada a importância organizacional ao nível nacional para o bom funcionamento do
trabalho regional. Foi sugerido ao Mecanismo das Universidades i) a compilação e
disponibilização das pesquisas já realizadas em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional
em cada um dos países; ii) o aumento do número de pesquisas interdisciplinares sobre
agricultura (mais adequadas à agricultura familiar e menos frequentes que as pesquisas
disciplinares); e iii) o aumento do número de pesquisas em agroecologia e soberania alimentar.

6.6. Visita Alfândega da Fé
Alfândega da Fé é uma vila portuguesa, pertencente ao Distrito de Bragança. O concelho, com
pouco mais de 5 mil habitantes, está inserido na região agro-rural da Terra Quente, caraterizada
pela predominância da vinha, dos frutos secos (amêndoa e castanha), cereja e pastos em zonas
de quota mais elevada.
A interlocução dos participantes do intercâmbio com múltiplos atores permitiu compreender a
relação entre a dinâmica agrícola da região e os mecanismos de concertação e coordenação
informais estabelecidos pelo poder local.
A primeira visita foi ao Castelo Bar de Alfândega da Fé, onde o chefe António Mauritti
apresentou os seus ensaios de valorização dos produtos da região. Mauritti chegou a Alfândega
há menos de três anos e está a trabalhar com o Gabinete do Empreendedor da Câmara
Municipal para desenvolver produtos utilizando a produção agrícola do concelho, em particular
a cereja. Com apoio de Maria de Lurdes Ferreira, apresentou em junho deste ano o salpicão de
cereja, na Festa da Cereja organizada pela Câmara Municipal. O produto foi preparado com um
ano de antecedência, a fim de ser testado, tendo sido comercializado na sua totalidade. Em
2016, será apresentado o vinagre de cereja que visa oferecer uma possibilidade económica à
cereja que não pode ser vendida no momento da colheita para consumo em fresco.
A lógica de valorização da produção local, associada à conservação do produto perecível, está
também presente em outras inovações do Chefe. É o caso da linha Vinho para comer, com
caviar, geleias e trufas à base de chocolate com sabor e cheiro a vinho do porto, moscatel e
monocasta, mas sem álcool. Mauritti apresentou também doces feitos a partir de azeitonas e
cogumelos silvestres como forma de aproveitamento e conservação destes produtos. A técnica
de elaboração de doces é distinta da vulgarizada atualmente em Portugal, introduzida durante a
Regência Inglesa do país (1807-1820). Trata-se, portanto, também de um esforço de
recuperação de um saber ancestral português.
O segundo lugar visitado em Alfândega da Fé foi a empresa Amêndoas Mateos, SA, instalada
num pavilhão propriedade da Câmara Municipal. O pavilhão foi cedido à empresa de capitais
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espanhóis por meio de arrendamento. Os participantes conheceram as instalações, onde
decorre a receção da amêndoa com casca, onde posteriormente o produto é descascado e
enviado à empresa matriz em Espanha. O produtor é pago por quilo de amêndoa descascada
(calculado a partir de uma amostra de 500 gramas) de acordo com o seu valor em bolsa no dia
de entrega. Ele receberá o pagamento da produção em 30 dias. Do ponto de vista da Câmara
Municipal, a instalação de uma nova fábrica de amêndoa – existente noutro concelho –
significou o aumento da concorrência com vantagens para os produtores.
O grupo seguiu para a Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé, onde foi recebido pelo
Presidente da Direção da Cooperativa, Eduardo Tavares, e o Presidente da Assembleia-Geral,
Joaquim Ribeiro. A cooperativa foi criada na década de 1950 e, quarenta anos mais tarde,
atravessou a crise do movimento cooperativo. Esta direção, que assumiu os destinos da
cooperativa há cerca de 10 anos tem tentado modernizar a atividade e fazer face às dívidas
acumuladas durante o período de crise. A cooperativa tem uma particularidade singular: tem
terras próprias com um pomar de cereja, um olival e um amendoal. Esta caraterística permite à
cooperativa abrir oportunidades de mercado para os seus associados bem como, através de
protocolos com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto Politécnico de
Bragança, fazer ensaios de melhoramento das técnicas de cultivo. Além disso, a cooperativa dá
apoio técnico aos seus associados, em particular na formulação de candidaturas às medidas da
Política Agrícola Comum.
A produção de azeite é particularmente importante na atividade da cooperativa, pois esta
possui um lagar a que os sócios podem recorrer. A postura da cooperativa funciona como
“regulador de mercado”, ou seja, apesar dos seus estatutos preverem que é dever do
cooperante entregar toda a produção na cooperativa, esse dever não é cumprido nem exigido.
Pelo contrário, a cooperativa está em concorrência com os lagares privados por forma a obrigar
estes a estabelecer preços justos ao produtor. Por exemplo, reduziu a maquia (percentagem de
azeite com que o lagar confisca como pagamento do seu serviço) para 12%, obrigando os
agentes privados a imitar a cooperativa. Por outro lado, tem estimulado a produção de
qualidade, o que implica a colheita da azeitona mais cedo. Apesar disso, os azeites de qualidade
não aceitaram a adesão dos produtores na fase inicial, pois estes preferem o sabor do azeite
produzido a partir da azeitona bem madura (com menor valor de mercado), embora o prémio
de 30% sobre a distribuição dos ganhos pelos cooperantes estar a levar a mudanças nas
estratégias dos agricultores.
Joaquim Ribeiro, também presidente da Associação de Regantes de Alfândega da Fé, relatounos a experiência desta associação. Esta reorganizou-se em 2012 aquando das obras de
requalificação da barragem da Estevaínha em Alfândega da Fé, com apoio da Câmara Municipal
e da Cooperativa Agrícola. A Câmara Municipal tem suprido a ausência de um corpo técnico das
associações, colocando os seus quadros técnicos a seu serviço. A Associação tem uma forma
bastante prática de interlocução entre os associados e a direção: formam-se pequenos grupos
para discutir os problemas e as decisões são depois validadas em Assembleia-Geral. Este
mecanismo bastante útil e distinto da prática associativa em Portugal resultou da decisão de
acompanhar o processo de instalação da distribuição de água do hidrante até cada
propriedade. O projeto, como em outros casos similares, apenas incluiu a construção dos canais
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de regra até aos hidrantes (saídas de água acessíveis aos beneficiários). Contudo, a Associação
decidiu organizar os produtores por forma a ordenar a distribuição da água entre os hidrantes e
cada parcela, ou seja, organizou-se os associados por hidrante (grupos entre 4 a 20 pessoas),
criando uma dinâmica muito funcional aproveitada pela Associação.
No final da manhã, o grupo reuniu-se com a Presidente de Câmara de Alfândega da Fé, Berta
Nunes, na sede de concelho e o Vice-Presidente Eduardo Tavares (também Presidente da
Direção da Cooperativa). Ali as várias ações da Câmara Municipal junto de atores locais, já
assinalada nas outras visitas, foi revisitada pela Presidente, que esclareceu a visão coletiva dos
atores locais de empregar o movimento associativo e cooperativo como regulador de mercado
capaz de repartir o valor das cadeias agroalimentares em favor dos agricultores. Ficou clara a
ideia de que uma rede de indivíduos permeando um número maior de organizações tem
contribuído para o desenvolvimento agrícola de Alfândega da Fé.

6.7. Visita Adega Cooperativa de Favaios
A segunda visita do intercâmbio realizou-se na região do Douro Vinhateiro contígua à Terra
Quente. É uma zona onde predomina a produção de vinha para vinho, onde se obtém as uvas
para o famoso Vinho do Porto. A tradição vitivinícola da região remonta ao séc. XVII, quando o
vinho aí produzido começou a ser exportado para Inglaterra. O Marquês de Pombal, em 1756,
delimita a região de produção de Vinho do Porto criando a “Companhia Geral da Agricultura
das Vinhas do Alto Douro”. A beleza natural produzida pela vinha levou a UNESCO a declarar a
região Património da Humanidade.
O Eng.º Mário Monteiro, Presidente da Adega Cooperativa de Favaios, recebeu-nos e
apresentou a história da região. A produção de Moscatel de Favaios, semelhante ao vinho do
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Porto mas distinto na medida em que é um vinho monocasta, é muito antiga. Não obstante, foi
interrompida na década de 1930, quando o Estado decidiu proibir o beneficiamento de vinho a
cotas superiores a 500 metros de altitude. Esse facto implicou uma retração da produção que só
veio a ser recuperada na década de 1950 quando a Adega Cooperativa de Favaios surge
enquanto parte do processo de luta pela possibilidade de beneficiar o vinho.
A visita guiada por Maria e acompanhada pelo Presidente da Cooperativa, iniciou-se com o
programa de enoturismo da Cooperativa. A visita centrou-se na produção de Moscatel de
Favaios, o vinho estrela da cooperativa. No decorrer da visita foi apresentado o volume de
produção colhida nos últimos anos, a capacidade de produção da cooperativa e, por fim, os
tipos de cuba disponíveis e as suas diferenças em relação à qualidade do vinho.
A visita encerrou com um diálogo com Mário Monteiro acerca dos procedimentos de gestão da
Cooperativa. Ele insistiu fortemente na atribuição de responsabilidades aos diretores técnicos da
cooperativa, que são quatro: um agrónomo responsável pelo apoio técnico aos sócios da
cooperativa; dois enólogos responsáveis pela produção do vinho e um comercial. O papel do
Presidente consiste em estabelecer conjuntamente com os diretores técnicos metas e entender
quando e porquê elas não são cumpridas.

6.8. Visita aos Baldios de Vilarinho, Espinhosela, Parque Natural de
Montezinho
No domingo, a caminho de Espinhosela, freguesia do Parque Natural de Montezinho, fomos
convidados a visitar um produtor de castanha da região, a principal produção da região. O fruto
é colhido no chão, depois de ter caído da árvore. Fazem-se duas ou três colheitas, na medida
em que não se pode aguardar que todo o fruto caia para ser colhido de uma vez, pois o fruto
caído não resiste a geadas e pode ser comido por animais.
A apanha é predominantemente manual, mas apresentaram-nos um dos poucos produtores
que já mecanizou a colheita. A mecanização contudo é recente, segundo os agricultores que
visitamos tem menos de cinco anos e – segundo a sua “estatística espontânea” – abrange 10%
dos produtores. O trator é acoplado com um mecanismo que aspira a castanha do chão e
separa o fruto do ouriço. Para funcionar, os solos têm de estar relvados e a erva estar cortada.
Em solos declivosos e pedregosos, o aspirador deve ser conduzido por um homem a pé ao lado
do trator; em solos planos, o aspirador é facilmente controlável a partir da cabine do trator.
Foi também possível saber que, na região, a produção de castanhas está muito desorganizada e
depende de atravessadores. Este ano os atravessadores não apareceram ainda para negociar a
venda de castanhas, o que preocupa os produtores. Ao contrário do ano passado (quando o
castanheiro foi fustigado por doenças), este ano há muita castanha, o que leva os produtores a
desconfiarem que a ausência de atravessadores neste momento faça parte de uma estratégia
para deprimir os preços ao máximo. Foram ainda discutidas as dificuldades de organizar os
produtores em cooperativas.
O grupo visitou ainda os baldios de Vilarinho, freguesia de Espinhosela. Os baldios são terras
comuns remanescentes do processo de apropriação privada que ocorreu em Portugal a partir
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do séc. XVIII. Em meados do séc. XX, essas áreas ainda eram de grande importância económica
para os produtores, sobretudo por serem áreas dedicadas ao pastoreio, embora as famílias mais
pobres das comunidades proprietárias dos baldios pudessem usufruir delas para fazer
agricultura.
Na década de 50 o Estado tomou posse dos baldios pois achava que estavam desocupados.
Antes da florestação dos baldios, os técnicos dos serviços florestais alertaram para o facto do
sobre pastoreio estar a causar a degradação dos solos, patente no assoreamento dos rios. Não
obstante, somente a valorização da madeira de pinheiro no mercado internacional, e na balança
comercial portuguesa, gerou vontade política para reflorestar os baldios. Os serviços florestais
assumiram a administração dos baldios, reflorestando-os, apesar da resistência das
comunidades rurais. Esse conflito foi relatado no romance de Aquilino Ribeiro, Quando os lobos
uivam.
Após a Revolução dos Cravos, em
1975, os baldios foram devolvidos
às populações, podendo hoje ser
geridos

de

diversas

formas,

combinando os serviços florestais
com as comunidades organizadas
através de uma associação de
compartes. O baldio de Vilarinho é
gerido em cogestão: 40% pertence
aos Serviços Florestais e 60% aos
compartes.
Como

a

associativas

maioria
de

das

formas

Portugal,

a

Associação de Compartes é constituída por uma Conselho Diretivo, uma Assembleia de
Compartes e um Conselho Fiscal. A forma da Associação de Compartes, seus direitos e deveres,
são estabelecidos por lei. O corte de madeira em curso no baldio permitiu aos visitantes
entenderem o seu funcionamento. Procedeu-se a um corte-limpeza do baldio: a madeira foi
vendida em hasta pública no Porto, isto é, em leilão organizado pelos Serviços Florestais. O
valor da venda será repartido entre o Estado (40%) e a Associação de Compartes (60%). Esta, no
entanto, não pode dividir os proveitos entre os compartes; pelo contrário deve emprega-los em
obras de melhoria e limpeza dos baldios ou em obras sociais da comunidade.
Pudemos observar uma dessas realizações da Associação de Compartes de Vilarinho. A Escola
Primária (primeiro ciclo) em Vilarinho, resultado do envelhecimento populacional e da falta de
crianças na comunidade, tendo encerrado há cerca de vinte anos. Após abandono e degradação
da mesma, a Associação de Compartes apresentou, há uns anos, um projeto ao programa
LEADER+ para a recuperação do edifício e sua utilização como centro cultural da comunidade.
O projeto exigiu a cofinanciamento dos beneficiários e, para isso, empregaram-se os proveitos
da gestão dos baldios. O financiamento não assegurou todos os custos, boa parte da mão-deobra foi garantida pelos vizinhos organizados pela associação de compartes.
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6.9. Visitã Cãsã Agrícolã d’Alãgoã
A Casa Agrícola d’Alagoa é um exemplo das soluções encontradas para pelos agricultores em
face do declínio da atividade agrícola. Não se trata de uma exploração familiar, mas de duas
explorações do mesmo proprietário com cerca de 70 hectares cada. A Casa Agrícola d’Alagoa é
um esforço individual para tirar partido das diferentes estratégias de valorização não
convencional dos produtos agrícolas, empreendida de forma empresarial (não familiar), mas
capaz de ser empregue por agricultores familiares de forma cooperativa.
A propriedade conta com uma unidade de turismo rural onde são consumidos os produtos da
quinta. A propriedade é ocupada por olival e soutos, característicos da região, e ainda por uma
floresta dedicada à criação de porcos de raça bísara (autóctone). Tudo é produzido em modo de
produção biológica. Os participantes tiveram a oportunidade de discutir com o Senhor Óscar,
proprietário das explorações, sobre questões técnicas de produção, como, por exemplo,
construção de parques para a criação extensiva de porcos, entre outros.

6.10. Reunião de Sistematização e Recomendações para Políticas
Públicas
Com base nas experiências observadas e vivenciadas, os participantes foram convidados a debater o papel das políticas públicas na promoção de modos de produção sustentável. As atividades culminaram, assim, numa sessão de discussão e consensualização das recomendações a
encaminhar ao Grupo de Trabalho sobre Agricultura Familiar e ao CONSAN-CPLP, cuja próxima
reunião terá lugar em Díli, Timor-Leste, em novembro de 2015, incluindo:


Contribuições à consulta pública da CPLP sobre o Draft 0.0 das Diretrizes para apoio à
Agricultura Familiar nos Estados-membros da CPLP (Anexo 4).



Recomendações de política pública com vistas a demandar dos Estados e Governos a
elaboração de políticas públicas que favoreçam o modo de produção agroecológica
como modelo de produção adequado para a agricultura familiar (Anexo 5).



Discussão e aprovação da versão final da cartilha sobre Direito Humano à Alimentação e
Nutrição Adequadas na CPLP (documento a ser distribuído na I Reunião Extraordinária
do CONSAN-CPLP a realizar-se em Díli, Timor-Leste).

7. COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE
Foi enviada uma nota de imprensa (Anexo 6) à comunicação social portuguesa, em particular na
região de Bragança, local onde decorreu o Intercâmbio.
Em termos de materiais de visibilidade foram distribuídos pelos participantes:
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Welcome Pack, Nota Conceptual, Programa, Cedência de Imagem, Certificado de
Participação (entregue no final do Intercâmbio), Ficha de Avaliação (entregue no final
do Intercâmbio) (Anexo 7);



CD com diversa informação sobre os
temas debatidos no Intercâmbio;



Folha de Presenças (assinada em cada dia);



Right to Food and Nutrition Watch 2013,
2014 e 2015 (versão em português de
2015);



Materiais de trabalho para as reuniões;



Blocos, canetas e lápis;



Brochuras e Folhetos.

8. AVALIAÇÃO
Da análise das avaliações formais recebidas, os participantes atribuíram em média a seguinte
avaliação:


Pertinência do tema: muito satisfeito



Conteúdos abordados: satisfeito



Facilitadores: satisfeito



Metodologia: satisfeito



Espaço: muito satisfeito



Transportes: muito satisfeito



Alimentação: muito satisfeito



Hotel: satisfeito



Pontualidade: satisfeito



Material de apoio/informação: satisfeito



Acompanhamento técnico: muito satisfeito.

Relativamente às atividades desenvolvidas a avaliação (escala de 1 (Não Satisfez) a 5 (Excelente))
foi a seguinte:


Seminário Políticas Públicas, Evolução do Sistema Alimentar e Agricultura Familiar
(Quinta-feira, dia 22, manhã): avaliação 5.



Visita de Campo na região de Mirandela a 2 explorações familiares e 1 associação que
presta apoio aos agricultores (Quinta-feira, dia 22, tarde): avaliação 5.

Relatório do Intercâmbio de Políticas Públicas e Sistemas de Produção Agrícola Sustentáveis na CPLP

21

Organização:



Discussão da versão zero das Diretrizes para Apoio a Agricultura Familiar nos EstadosMembros da CPLP (Sexta-feira, dia 23, manhã): avaliação 4.



Discussão do draft sobre Direito Humano à Alimentação Adequada / Discussão e
aprovação da metodologia para construção o Dossier de boas práticas em agroecologia
na CPLP / Agroecologia e Agricultura Familiar em Portugal: algumas tendências (Sextafeira, dia 23, tarde): avaliação 4.



Visita a Alfândega da Fé – projeto dinamizado pela Câmara Municipal de Alfândega da
Fé (Sábado, dia 24, manhã): avaliação 4.



Visita à Adega Cooperativa de Alijó (Sábado, dia 24, tarde): avaliação 4.



Visita aos baldios de Vilarinho – Espinhosela (Domingo, dia 25, manhã): avaliação 5.



Visita à Casa Agrícola d’Alagoa (Domingo, dia 25, tarde): avaliação 5.



Discussão e sistematização de propostas a apresentar ao GT AF e ao CONSAN-CPLP e
do Policy Paper de Agroecologia (Segunda-feira, dia 26, manhã): avaliação 4.

De uma forma geral, a avaliação do Intercâmbio foi bastante positiva, superando as expectativas
dos participantes. Quer o grupo de participantes, quer a Comissão Organizadora consideraram
que a organização da logística e o apoio técnico dado ao longo dos dias, possibilitou uma
maior aproximação do grupo que se refletiu nas tarefas realizadas. As visitas de campo
permitiram um conhecimento da agricultura em Portugal de forma mais interativa, permitindo
uma maior intervenção dos participantes.
Deste Intercâmbio surgiram igualmente aspetos a melhorar em futuros eventos, apontados
pelos participantes e Comissão Organizadora, nomeadamente, menor tempo de deslocação
entre as visitas/melhor articulação das deslocações, programa demasiado extenso, materiais de
facilitação enviados com mais antecedência e mais objetivos, comunicação nas redes sociais e
na imprensa, interação entre diferentes grupos de trabalho; mais interação entre os dois
mecanismos.

9. REFLEXÕES FINAIS
Considera-se que esta iniciativa correspondeu às expectativas dos participantes, tendo
contribuído efetivamente para alcançar os objetivos inicialmente previstos, nomeadamente, no
que respeita: i) discussão e reflexão sobre agroecologia, modelos sustentáveis de produção,
proteção e promoção da biodiversidade e de conhecimentos tradicionais associados e seus
quadros legais e institucionais; ii) construção de capacidades conjunta entre agricultores
familiares da CPLP, em particular sobre práticas agroecológicas e tecnologias sociais concretas
assentes em sistemas eco-culturais comuns; iii) a partilha de experiências; iv) sistematização das
principais propostas da Sociedade Civil a submeter ao Grupo de Trabalho sobre Agricultura
Familiar e ao CONSAN-CPLP; v) discussão da versão ZERO das Diretrizes Regionais de Promoção
da Agricultura Familiar e consensualização do documento de posição a encaminhar ao TCP FAO
/ CPLP, ao GT AF e CONSAN-CPLP; vi) discussão e realização dos últimos ajustes na versão final
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da cartilha sobre Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas na CPLP.
Os representantes da REDSAN-CPLP e da Plataforma de Camponeses da CPLP revelaram uma
maturidade organizativa e política que contribuirá não só para o fortalecimento e consolidação
política do Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP, mas
também para uma ação coordenada e objetiva na apresentação dos documentos elaborados a
serem apresentados no CONSAN-CPLP em novembro deste ano, visando sempre a
implementação da ESAN-CPLP.
O Intercâmbio de Políticas Públicas e Sistemas de Produção Agrícola Sustentáveis na CPLP
contribuiu para que algumas atividades propostas no Plano de Atividades do Mecanismo de
Facilitação da Participação da Sociedade Civil do CONSAN-CPLP fossem realizadas,
nomeadamente, i) ação de capacitação e intercâmbio sobre modelos sustentáveis de produção,
transformação e comercialização de alimentos; ii) estudo propositivo visando o reconhecimento
da Agricultura Familiar pelo CONSAN-CPLP; iii) preparação de material de policy pela Sociedade
Civil, em áreas específicas (reconhecimento da Agricultura Familiar e Direito Humano à
Alimentação Adequada e participação social nos conselhos de Segurança Alimentar e
Nutricional); iv) preparação prévia de documentação a ser apresentada pela Sociedade Civil na
reunião extraordinária do CONSAN-CPLP; v) envolvimento ativo da Sociedade Civil na
construção de Conselhos de SAN em todos os Estados-membros da CPLP.

10. ANEXOS
Anexo 1 – Relatório de Atividades
Anexo 2 – Apresentação de John Wilkinson “Evolução Recente do Sistema Alimentar Mundial”
Anexo 3 – Apresentação de Renato Maluf “Desenvolvimento, Segurança Alimentar e Nutricional
e Direito Humano a Alimentação Adequada”
Anexo 4 – Contribuições à consulta pública da CPLP sobre o Draft 0.0 das Diretrizes para apoio
à Agricultura Familiar nos Estados-membros da CPLP
Anexo 5 – Draft Policy Paper “Propostas para o desenvolvimento da Agroecologia nas políticas
públicas dos estados membros da CPLP”
Anexo 6 – Press Release
Anexo 7 – Welcome Pack, Nota Conceptual, Programa do Intercâmbio, Cedência de Imagem,
Certificado de Participação, Avaliação do Intercâmbio
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