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VI Reunião da Rede Regional para a Segurança
Alimentar e Nutricional na CPLP
Lisboa, 14 – 18 de Outubro de 2013

PROPOSTA DE PROGRAMA

Organização e Apoio:
Secretariado da REDSAN-CPLP

www.redsan-cplp.org

O projeto IFSN é co-financiado pela Comissão Europeia e implementado em parceria com mais de 1.400
organizações da sociedade civil em todo o mundo tendo como principal objetivo o reforço de redes
regionais e nacionais da sociedade civil para a segurança e soberania alimentar por forma a promover (a
nível nacional, regional e internacional) a realização progressiva do Direito à Alimentação nos países do
Sul. Mais informações em www.ifsn.info.

CONVOCATÓRIA
Desde a sua constituição em 2007, as redes nacionais parceiras da REDSAN-CPLP têm procurado
manter uma rotina de trabalho conjunto que inclua, entre as suas diferentes iniciativas no plano
regional, também a realização de uma reunião anual1. Trata-se de um importante momento para
realizar um balanço de atividades, partilhar experiências e discutir estratégias de intervenção no
marco das políticas de soberania e segurança alimentar e nutricional nos países lusófonos.
O Secretariado da REDSAN-CPLP convoca as redes nacionais para a VI Reunião da REDSAN-CPLP a
realizar-se em Lisboa entre os dias 14-18 de Outubro conforme proposta de programa que a seguir
se apresenta. Espera-se que esta reunião contribua para aumentar a partilha de informação entre
as redes nacionais, aprofundar a reflexão estratégica conjunta, reforçar laços institucionais e de
diálogo político entre a REDSAN-CPLP e as estruturas político-diplomáticas da CPLP e da FAO-CPLP.
Em particular, espera-se poder debater, entre outros, os seguintes tópicos:
- Políticas nacionais de SAN e possíveis intervenções das redes nacionais e da REDSAN-CPLP
nos países;
- Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP) e possíveis
intervenções da REDSAN-CPLP visando a implementação efetiva desta estratégia e a
consequente materialização dos compromissos e princípios de acordo político assumidos
pelos Estados-membros;
- Reforço da governança da SAN nos seus diferentes níveis (nacional, CPLP e global) e
possíveis ações da REDSAN-CPLP visando a definição e/ou reforço dos mecanismos
institucionais de diálogo e participação previstos (Conselhos Nacionais e CONSAN-CPLP),
incluindo o Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-CPLP;
- Reflexão estratégica da REDSAN-CPLP sobre temas atuais da agenda política (Reforço da
Agricultura Familiar, Directrizes Voluntárias sobre o Acesso à Terra; Marco Estratégico
Global para a Segurança Alimentar; entre outros);
- Reflexão estratégia sobre intervenção da REDSAN-CPLP a nível nacional, CPLP e global e
possíveis ações a desenvolver em 2014 (Ano Internacional da Agricultura Familiar; II Sessão
do CONSAN-CPLP, Díli; entre outros).

1

Fortaleza (Julho 2007), Olinda (Março 2008), Coimbra (Junho 2010), Lisboa (Outubro 2011), Maputo
(Julho 2012).
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PROGRAMA
Data
12 e 13
Sábado
Domingo

Programa

Voos de chegada a Lisboa
Alojamento no Hotel VIP Executive Zurich
09:00-13:00 Reunião de Trabalho (Sala Hotel)

14
segunda-feira

13:00-14:00 Pausa para Almoço
14:00-18:00 Reunião de Trabalho (Sala Hotel)
Jantar Livre
09:00-13:00 Reunião de Trabalho (Sala Hotel)
13:00-14:00 Pausa para Almoço

15
terça-feira

14:00-16:00 Reunião de Trabalho (Sala Hotel)
17:00 Viagem para Évora (Comboio)
Visita à Cidade e Jantar / Alojamento no Hotel D. Fernando
07:30-11:00 Visita à Herdade do Freixo (Montemor-o-Novo)

16
quarta-feira

11:45-13:30 Participação no Painel "Direito Humano à Alimentação Adequada e
Desenvolvimento Rural na CPLP”, integrado no I Encontro Lusófono em Economia,
Sociologia, Ambiente e Desenvolvimento Rural sob o lema “Alimentar Mentalidades,
Vencer a Crise Global” (Universidade de Évora)
17:00 Viagem para Lisboa (Comboio)
20:00 Vigília pelas vítimas de fome nos países da CPLP (Sede da CPLP)
9:30 Participação na Conferência "O Futuro da Agenda Global de Desenvolvimento:
visões para a CPLP" (Fundação Calouste Gulbenkian)

17
quinta-feira

18
Sexta-feira

19 e 20
Sábado
Domingo

17:00-19:00 Mesa Redonda “Construção da Soberania Alimentar na CPLP”, discussão
sobre perspectivas da sociedade civil tendo em vista a construção de conhecimento
sobre políticas de soberania alimentar na CPLP (CES Lisboa)
09:00-13:00 Reunião de Trabalho (Sala Hotel)
Tarde: Audiência com Secretário Executivo da CPLP e Representante da FAO junto à
CPLP (horário a confirmar)
Conferência de Imprensa
Voos de Regresso
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DELEGAÇÃO
A delegação para esta reunião será composta por um representante de cada rede nacional
parceira da REDSAN-CPLP.
País

Rede

Angola

ADRA – Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente

Brasil

FBSSAN – Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional

Cabo Verde

PONGs – Plataforma das ONGs de Cabo Verde

Guiné-Bissau

RESSAN-GB – Rede para a Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional da Guiné-Bissau

Moçambique

ROSA – Rede de Organizações pela Soberania Alimentar em Moçambique

São Tomé e
Príncipe

RESCSAN – Rede da Sociedade Civil para Segurança Alimentar e Nutricional

Portugal

ReAlimentar – Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional

PROGRAMA DA CONFERÊNCIA

“O futuro da agenda global de desenvolvimento: visões para a CPLP”
Quinta, 17 out 2013 | 9:30 - 18:30
9:30 SESSÃO DE ABERTURA
11:00-13:00 SESSÃO 1: OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO (ECONÓMICO,
SOCIAL E AMBIENTAL)
14:30-16:00 SESSÃO 2: PAZ, SEGURANÇA E FRAGILIDADE
16:15-17:45 SESSÃO 3: FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO: RECURSOS INTERNOS, MECANISMOS
INOVADORES E COERÊNCIA DAS POLÍTICAS
18:00 SESSÃO DE ENCERRAMENTO
A Conferência Internacional Futuro da Agenda Global de Desenvolvimento: visões para a CPLP vai ter lugar numa fase
crucial do debate internacional sobre o futuro da agenda global de desenvolvimento, no momento de reconfiguração dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e do estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). A discussão global sobre estas questões aponta para a transformação dos conceitos de desenvolvimento,
baseados numa maior atenção às pessoas e ao planeta, e que simultaneamente tendam a eliminar a pobreza extrema e
possibilitem a prosperidade sustentável para todos.
Esta conferência quer ser um contributo para a discussão em torno destes temas globais, com um enfoque particular
sobre os países membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), mostrando as suas várias visões,
no que têm de comum e no que têm de diverso. No espaço da CPLP, marcado por interações intensas entre os seus
oito países, tem-se desenvolvido um processo de coordenação político-diplomática, mas também de relações
comerciais, fluxos de pessoas e colaboração entre organizações da sociedade civil. Tais trocas ultrapassam a
tradicional cooperação norte-sul e estabelecem-se em vários sentidos e eixos, contribuindo cada dimensão para o
desenvolvimento dos países.
Organização: Programa Gulbenkian Ajuda ao Desenvolvimento em parceria com CPLP - Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa. Mais informações em http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4399langId=1.
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PROGRAMA DA CONFERÊNCIA

Este evento, sob a designação Alimentar mentalidades, vencer a crise global, engloba o VII Congresso da
APDEA, o V Congresso da SPER e o I Encontro Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e
Desenvolvimento Rural. Conta ainda com sessões especiais da SOBER e da APDR.
O seu objetivo é “Discutir ideias e propostas para enfrentar a crise global, de modo sustentável, através da
dinamização do desenvolvimento socioeconómico, das populações rurais e da sociedade envolvente”.
Mais informações em: http://www.esadr2013.uevora.pt/pt/evnt/evento.html

VISITA À HERDADE DO FREIXO

A Herdade do Freixo do Meio é uma herdade alentejana com 440 ha de Montado, próxima de Montemoro-Novo, junto à aldeia dos Foros de Vale de Figueira. Este projeto assenta na exigência, transparência,
conhecimento e inovação.
Desde 2001 desenvolve um modelo de produção agroecológico baseado no restabelecimento do solo e dos
diferentes extratos do sistema (arbóreo, arbustivo e herbáceo), bem como na implementação de um
conceito multi-produtivo, onde se gerem no mesmo tempo e espaço atividades silvícolas, agrícolas e
pecuárias, frutícolas, hortícolas, transformação e distribuição alimentar, retalho alimentar, serviços
ambientais, produção de energia, serviços turístico didáticos como restauração e alojamento e
investigação.
Este projecto desenvolve ainda iniciativas de bioconstrução, construção alternativa, captação de água das
chuvas e uma escola de voluntariado.
Mais informações em http://www.herdadedofreixodomeio.com/pt/o-projecto.html

ACTUAR – Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento
Quinta do Bispo, Bencanta, 3040-316 Coimbra
Tel.: +351 961585638 E-mail: geral@actuar-acd.org URL: www.actuar-acd.org

