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Nota de boas-vindas
A criação da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ESANCPLP) e posterior constituição do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP) foi, e
continua a ser uma iniciativa regional inédita no contexto global de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Para a
região da CPLP, foi um primeiro passo fundamental para ultrapassar debilidades como a marginalização das estratégias/
programas de SAN no panorama político e legislativo, que geravam um fraco reconhecimento dos desafios da CPLP
neste âmbito e sua relação com as demais esferas políticas, económicas e ambientais da mesma.
Passados 7 anos sobre a constituição do CONSAN-CPLP, os arranjos institucionais já montados permitiram avanços
consideráveis para a consagração do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA), como um direito
fundamental reconhecido nos aparelhos legais dos Governos. Também o processo de participação social da sociedade
civil tem vindo a conhecer melhorias qualitativas, sobretudo, no apoio efetivo à participação qualificada dos grupos mais
vulneráveis e seus representantes, tradicionalmente excluídos destes espaços.

Não obstante estas conquistas importantes, entre outras, e da necessidade de reconhecer a todos e todas as que contribuíram para as mesmas, importa que, depois de 7 anos da sua fundação, haja um impulso que leve o CONSAN-CPLP além
da fase de arranque de montagem institucional e normativa, através da implementação de ações concretas e consequentes.
Apesar da notoriedade que esta iniciativa regional tem adquirido nos fóruns globais de SAN, em parte devido à participação ativa do Mecanismo da Sociedade Civil para a Facilitação da Participação no CONSAN-CPLP (MSC-CONSAN),
existe ainda muito trabalho a realizar “dentro de casa”, para reforçar o valor desta experiência regional naqueles espaços.
A expectativa das organizações da Sociedade Civil participantes no CONSAN-CPLP é a de que esta II Reunião Ordinária do CONSAN-CPLP sirva para marcar uma viragem distintiva entre a fase de criação de medidas e estratégias para
iniciar e/ou consolidar uma nova fase de implementação concreta, que permita avivar a dimensão de rede dos atores em
cooperação, e colaboração, e clarificar e fortalecer os pressupostos que os agregam e mobilizam.
Neste sentido, o exercício de monitoramento da implementação da ESAN-CPLP, baseado numa abordagem de DHANA,
é fundamental para que surjam pistas para concertar ações conjuntas para levar o CONSAN mais além e para alinhar a
sua agenda estratégica com os maros atuais em discussão no Comité de Segurança Alimentar Mundial (CFS).
Importa, assim, que os diferentes atores envolvidos se mobilizem para promover e valorizar este trabalho e comprometerem-se com a sua efetiva implementação nas agendas locais e nacionais, de forma a concretizar de forma coerente e eficiente os objetivos assumidos de combater a fome e a pobreza nos países da CPLP. Este trabalho pode e deve contribuir
para alinhar a própria agenda das ações do CONSAN-CPLP com os objetivos estratégicos de cooperação da CPLP até
2025.
Alinhavando pistas para o futuro, considera-se prioritário:
i) instalação e funcionamento dos CONSAN nacionais
ii) compromisso político com a implementação da ESAN-CPLP e com o reforço da institucionalidade do CONSAN-CPLP e respetivos Mecanismos de participação social
iii) aprovação de legislação e políticas públicas nacionais para a promoção da agricultura familiar
iv) articulação entre alimentação, saúde e nutrição

v) promoção de sistemas agrícolas sustentáveis de transição agroecológica
vi) consolidação da iniciativa regional Sistemas Importantes Património Agrícola Mundial na CPLP (SIPAMCPLP), coordenada pelo MSC-CONSAN
vii) reforço do processo multi-níveis e multi-atores de monitoramento permanente da ESAN-CPLP no âmbito
do CONSAN-CPLP e dos conselhos nacionais de SAN.
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A 22 de julho de 2011, na XVI Reunião Ordinária do Conselho de Ministros CPLP, em Luanda, os Estados-membro
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
aprovaram a Resolução sobre a Estratégia Regional de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN-CPLP),
a qual define como visão para a CPLP2:
Uma Comunidade de países com um capital humano saudável e ativo, livre da fome e da pobreza,
num quadro de realização progressiva do direito
humano à alimentação adequada e respeito pela
soberania nacional
Enquanto instrumento político orientado para a ação, a
ESAN-CPLP constitui-se como elemento fundamental para
a realização progressiva do Direito Humano à Alimentação
e à Nutrição Adequadas, num quadro de respeito pela soberania alimentar de cada país da CPLP.
Este marco institucional lançou um percurso conjunto entre diversos atores sociais da CPLP visando
contribuir para a erradicação da fome, malnutrição e da pobreza nos países da Comunidade, através do
reforço da coordenação e da governança das políticas e programas de SAN, com base no Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Tal cooperação realiza-se tendo como princípios de
acordo político a construção e reforço de quadros legais, de quadros institucionais, de quadros orçamentais e das políticas públicas, em respeito pela soberania alimentar de cada país.
A Estratégia tem como eixos estratégicos:
Eixo 1 – Fortalecimento da governança da segurança alimentar e nutricional. Ou seja, reforçar o
papel e a operatividade das estruturas multi-ator que, em cada país, operam em matéria de soberania e segurança alimentar e nutricional.
Eixo 2 - Promoção do acesso e utilização dos alimentos para melhoria dos modos de vida dos
grupos mais vulneráveis. Ou seja, cooperar para prestar ajuda imediata aos grupos mais vulneráveis em particular às mulheres e crianças de forma sustentável.
Eixo 3 – Aumento da disponibilidade interna de alimentos com base na Agricultura Familiar e
nos pequenos produtores. Ou seja, fomentar e dinamizar os agricultores familiares, os pequenos
produtores agrícolas, pescadores e outros produtores de alimentos, de forma a promover modelos
de produção sustentáveis e de ampliar as dietas locais, contribuindo para o desenvolvimento territorial.
2

Mais informação em: www.pccplp.org/uploads/5/6/8/7/5687387/esan-cplp_visao_estrategica.pdf
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Para concretizar a governabilidade da SAN, a ESAN-CPLP propõe um sistema de governança intersetorial e multi-nível (local, nacional, regional e global), tendo sido criado o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CONSANCPLP), uma plataforma interministerial e multi-atores que pretende reforçar o diálogo político entre governos, sociedade civil, setor privado, universidades e parlamentares. Visa a participação social na coordenação das políticas, legislação e programas de ação desenvolvidas na área de SAN,
procurando materializar as prioridades estabelecidas na ESAN-CPLP, por via da concretização progressiva do Direito Humano à Alimentação.
O CONSAN-CPLP é composto por Membros (representantes dos governos CPLP), P articipantes, que se manifestam a partir dos Mecanismos de Facilitação da Participação (Sociedade Civil, Setor Privado, Universidades e Parlamentares), estatutariamente criados com esse fim, e Observadores.

II Reunião Extraordinária do CONSAN-CPLP, Brasil ,2017

I Reunião Extraordinária do CONSAN
-CPLP, Dilí ,2015
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O que é o MSC– CONSAN?
Trata-se de um mecanismo autónomo constituído
com base nas Diretrizes aprovadas pelos Estadosmembros, conforme plasmado nos Estatutos do
CONSAN-CPLP, e com regulamento interno próprio aprovado na 1ª reunião ordinária do CONSAN.
Tem como estrutura organizativa um Comité de Coordenação (CCMSC-CONSAN), constituído por
15 organizações presentes nos 8 países, coadjuvado por um Secretariado Técnico, com responsabilidades administrativas, de procura de recursos financeiros e outros para a concretização das suas atividades e que facilita a partilha de informação, a sua
sistematização e disseminação.
O que se espera do MSC-CONSAN?
O MSC-CONSAN é a voz da Sociedade Civil no
CONSAN-CPLP e tem como função indicar e
facilitar, de forma autónoma, a participação coordenada das organizações da sociedade civil nas
negociações, tomada de decisões e trabalhos regulares do CONSAN-CPLP e nos Grupos de Trabalho (GT) criados ad hoc para trabalhar temas
concretos, bem como acompanhar a implementação da ESAN-CPLP junto do Secretariado Técnico de SAN da CPLP.

Reunião de Intercâmbio do MSC-CONSAN, Lisboa, 2018

Desta forma, pretende-se que o MSC-CONSAN reforce as
dinâmicas de diálogo e participação da Sociedade Civil na
formulação de políticas públicas em curso relacionadas com
esta temática a nível nacional e regional no espaço da
CPLP.
Quais as funções do MSC-CONSAN?
Além da sua participação nos processos de negociação, tomada de decisões e trabalhos regulares do CONSAN-CPLP,
o MSC-CONSAN pode também participar nos Grupos de
Trabalho (GT) criados ad hoc no âmbito do CONSANVisita de campo durante I Fórum de Agricultura
CPLP para desenvolver áreas específicas previstas nos ei- Familiar e Segurança Alimentar e Nutricional na
xos da ESAN-CPLP.
CPLP , São Tomé e Príncipe, 2016
4

https://www.cplp.org/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%
2FFiler%2Fcplp%2Fcanais%2FSeguran%C3%A7a+Alimentar+Nutricional%2FEstatutos_CONSAN_18Jul2012.pdf
5

À excepção da Guiné Equatorial.
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Em 2012, foi criado o GT sobre Agricultura Familiar, o
qual teve uma papel crucial para a mobilização de esforços
em torno da Promoção da Agricultura Familiar na CPLP.
De realçar o papel preponderante que a criação de alianças
entre as diferentes organizações da sociedade civil, em particular de agricultora/es e camponesa/es teve no estímulo a
estes esforços. Um dos resultados mais visíveis do seu trabalho foi a aprovação das Diretrizes Regionais para a Valorização e Fortalecimento da Agricultura Familiar na CPLP,
em Brasília, 2017, e
O MSC-CONSAN é atualmente
posterior retificação
composto por 2 redes regionais: a
das mesmas na Carta
Participação do MSC-CONAN durante I Reunião
de Lisboa, aprovada no REDSAN-CPLP e a PC-CPLP, reExtraordinária do CONSAN-CPLP, Dili, 2015
âmbito da Reunião de
Alto Nível para a Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sus- presentando um total de mais de
tentável, em Lisboa, 2018.
17 milhões de agricultore/as familiares e camponese/as e cerca de

Quem são os membros do MSC-CONSAN?

500 organizações da sociedade civil

Podem ser membros as organizações da Sociedade Civil atuantes da CPLP
nos países da CPLP na área de alimentação e nutrição e seus temas transversais (agricultura, género, crianças e jovens, mulheres, HIV/Sida, ambiente e recursos naturais, consumidores, entre outros). A participação e adesão dos
membros obedecem aos seguintes princípios: i) Princípio da representação direta ou indireta dos grupos vulneráveis à insegurança Alimentar e Nutricional; ii) Princípio da salvaguarda de uma participação eficaz e equitativa em termos de representação social e geográfica.

Quadro – Redes nacionais multitemáticas da Sociedade Civil para a Soberania e SAN na CPLP.
País
Cabo Verde

Rede Nacional

Data
Constituição

Grupo de Trabalho na PONG’s - Plataforma das ONGs de Cabo Verde

1996

FBSSAN – Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional

1998

Timor-Leste

HASATIL - Rede de Agricultura Sustentável de Timor-Leste

2001

Moçambique

ROSA – Rede de Organizações pela Soberania Alimentar

2003

Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e
Nutricional

2007

Guiné-Bissau

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

2008

São Tomé e
Príncipe

RESCSAN-STP – Rede da Sociedade Civil para Segurança Alimentar e
Nutricional

2008

ReAlimentar – Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional

2012

Brasil

Angola

Portugal
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Cerca de 150 organizações da Sociedade Civil
dos diversos EstadosMembro, organizadas em
8 redes nacionais (Quadro página 7), participam e fazem-se representar no MSC-CONSAN pela Rede Regional da Sociedade
Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP
(REDSAN-CPLP). Fundada em 2007, esta rede regional constitui
um espaço de articulação de organizações e grupos representativos de diferentes grupos vulneráveis à insegurança alimentar e
nutricional na CPLP. A REDSAN participa no CC-MSCCONSAN através de 8 organizações que a própria rede indica.
A mobilização regional da Sociedade Civil teve o seu impulso
através da dinâmica existente na REDSAN, a qual contribuiu para a construção de alianças entre organizações da sociedade civil
e organizações de agricultora/es familiares e camponesa/es que
foram cruciais para conquistas políticas centrais na região, desta- Reunião da REDSAN–CPLP com Secretário
cando-se: i) a formulação e aprovação da ESAN-CPLP; ii) consti- executivo da CPLP ,Lisboa, 2012
tuição e funcionamento do CONSAN-CPLP e respectivos Grupos
de Trabalho (salientando-se o GT sobre Agricultura Familiar); iii)
constituição e fortalecimento do MSC-CONSAN; iv) construção participada e aprovação das Diretrizes para o Apoio e Promoção da Agricultura Familiar na CPLP.
www.redsan-cplp.org

A Plataforma de Camponeses da CPLP (PC-CPLP) foi criada
em 2012, durante a Cimeira Rio+20, com o objetivo de reforçar
em conjunto a luta pela defesa dos interesses dos pequenos agricultores e da agricultura familiar. É um espaço de articulação
entre as organizações representativas da agricultura familiar e dos pequenos agricultores que pretende influenciar a agenda política relacionada com a Agricultura Familiar, Soberania Alimentar e Direito Humano
à Alimentação Adequada nos níveis nacional, regional e
global. Pretende também Reforçar as capacidades institucionais e organizacionais das organizações de camponeses membros da Plataforma. A PC-CPLP participa no
MSC-CPLP enquanto espaço de articulação regional
através das 7 organizações que a constituem.
Reunião da Plataforma Camponeses com o à data,
Secretário Geral da CPLP,Murade Murargy

http://www.pccplp.org
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Está também prevista a inclusão de mais 6 organizações no CC-MSC-CONSAN, em representação
das áreas/grupos vulneráveis (a saber, mulheres, juventude, consumidores, pescadores artesanais, pobres urbanos, trabalhadores agrícolas e do setor agroalimentar, povos indígenas, etc.).
Neste âmbito, de referir que desde 2012, ocasião na qual foi anunciada a criação do Fórum da Mulher
Rural, um espaço informal de articulação das organizações com o escopo de desenvolver ações sobre
os direitos das mulheres rurais, a sociedade civil tem empreendido esforços para a inclusão desta pauta no cerne da agenda da CPLP. Contudo, a iniciativa de articular um espaço em prol dos direitos das
mulheres rurais a nível regional, ainda carecia ser consolidada. Assim, a fim de sanar essa lacuna política nesta matéria, a Rede das Margaridas da CPLP tomou forma explícita em Maputo, Moçambique, nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, em 2017.

A Rede das Margaridas da CPLP foi concebida pela necessidade A Rede das Margaridas é um
de chamar atenção à urgência e papel prioritário que tem de ser
grupo informal dentro do MSCdevotado para o reconhecimento e merecida valorização das ações CONSAN e que pretende ser um
estratégicas das mulheres rurais como agentes de desenvolvimen- instrumento de advocacia para a
to para a realização do Direito Humano à Alimentação e Nutrição inclusão dos direitos das mulheres
Adequadas (DHANA) e promoção da Soberania e Segurança Ali- rurais nas prioridades da estrutumentar e Nutricional. No presente momento, a rede tem atuado na ra institucional da CPLP
articulação e fortalecimento internos e, para além de conferir visibilidade a essa luta contínua, tem visado atuar como facilitadora para garantir a participação das lideranças de mulheres rurais nos espaços de governança e processos de tomada de decisão da ESANCPLP. Desse modo, igualmente, busca tornar-se um instrumento de advocacia para a inclusão das
pautas em prol dos direitos das mulheres rurais na estrutura institucional da CPLP .
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A CPLP e a governança global da Segurança Alimentar e Nutricional
Os sistemas alimentares locais e nacionais são fortemente influenciados por fatores de ordem global,
como a crescente crise financeira e económica, o acentuar da volatilidade dos preços dos alimentos,
os impactos das alterações climáticas, as novas tendências demográficas e de urbanização acelerada e
as consequentes e crescentes preocupações com a sustentabilidade dos recursos naturais e a problemática energética.
Como se pode ver na figura ao lado, a formulação do modelo de governança da ESAN-CPLP teve em
conta esta relação dialética entre os vários níveis de ação em torno da SAN, projetando uma articulação entre a organização da SAN a nível local, nacional, regional e global. Desta forma, a região da
CPLP deve acompanhar e participar também nas discussões dos fóruns globais, enquanto espaços de
interlocução política da sociedade civil da CPLP e de cooperação em torno das conquistas e desafios
atuais à garantia da SAN dos povos e do cumprimento do seu Direito Humano à Alimentação Adequada .

COMO ESTÁ ORGANIZADA A GOVERNANÇA GLOBAL DE SAN?
O Comité

de Segurança Alimentar Mundial (CFS) é o principal órgão intergovernamental e plataforma política internacional sobre SAN com mandato para promover a realização progressiva do DHANA para todos.
Após a reforma de 2009, o CFS assumiu uma nova visão com mandato explícito para fomentar a realização progressiva do DHANA. Uma das principais conquistas desta restruturação foi o papel central
atribuído à inclusão dos grupos sociais mais afetados e em risco nos processos de tomada de decisão,
negociação e articulação. Reconhecendo o seu papel fundamental para a manutenção da SAN no
mundo, tradicionalmente excluídos dos espaços de negociação e de tomada de decisão. Desta forma,
as Organizações da Sociedade Civil são reconhecidas como participantes plenos e são uma parte essencial, porém autónoma, do CFS.
Figura da página 11 – Modelo de governança da ESAN-CPLP e sua relação com as escalas local, nacional e global.
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Uma outra inovação na reforma do CFS foi a criação do Painel de Alto Nível de Especialistas (HLPE),
estabelecido como a base científica e do conhecimento do CFS, de forma a garantir que o debate político
e os processos de tomada de decisão são informação independente, visando contribuir para melhorar a
qualidade, eficácia e coerência das políticas de SAN. O mandato do HLPE é atribuído pela Plenária do
CFS para reunir informações e dados académicos e científicos, da experiência de campo e saberes dos
atores sociais, inclusive sociedade civil e movimentos sociais. Emite também documentos críticos periódicos sobre questões emergentes em matéria de SAN para orientar e apoiar a seleção de temas prioritários a abordar no CFS.
A Participação do MSC-CONSAN na governança global de SAN

À semelhança da participação do MSC-CONSAN na estrutura de governança regional de SAN do CONSAN, a Sociedade Civil global participa no CFS através do Mecanismo da Sociedade Civil (CSM-CFS),
igualmente composto por um Comité de Coordenação onde são tomadas as decisões de relevância política.
Os membros são eleitos por constituências e sub-regiões do mundo , procurando manter um equilíbrio
entre género e origem geográfica. O papel dos membros do Comité de Coordenação do CSM-CFS é o de
facilitar o trabalho das organizações da sociedade civil nas suas constituências e grupos subregionais,através da partilha de informação, facilitação do diálogo e consultas, suporte à análise e advocacia a nível nacional e regional.
Que trabalho tem feito o CSM-CFS?

Através do esforço constante das Organizações da Sociedade Civil (OSC) foram conquistados alguns
marcos de referência
•

Reconhecimento dos direitos das mulheres nas recomendações políticas em alguns setores económicos (particularmente, na pecuária)

•

Aceitação pelo HLPE da proposta de um relatório sobre Agroecologia, um passo fundamental na
luta pela construção de alternativas ao modelo de produção agroindustrial dominante e para a erradicação das causas basilares da insegurança alimentar e malnutrição

•

As “Diretrizes Voluntárias para a Governança Responsável da posse da terra, pescas e florestas no
contexto da Segurança Alimentar Nacional”, um instrumento crucial para a luta contra a apropriação indevida de recursos naturais, em particular para o trabalho local de consciencialização sobre
este tema.
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De que forma as organizações da sociedade civil do CONSAN-CPLP participam no CFS?
O percurso conjunto dos países da CPLP integra um caminho maior a nível global em matéria de conquistas e desafios atuais em termos de garantia da SAN dos povos e do cumprimento do seu Direito
Humano à Alimentação Adequada. Atendendo a que os sistemas alimentares locais e nacionais são
fortemente influenciados pelo sistema económico globalizado, pela crescente crise financeira e económica global, o acentuar da volatilidade dos preços dos alimentos, os impactos das alterações climáticas, as novas tendências demográficas e de urbanização acelerada e as consequentes e crescentes
preocupações com a sustentabilidade dos recursos naturais e a problemática energética, importa que a
região da CPLP acompanhe e participe também nas discussões destes fóruns, tendo um espaço de interlocução política da sociedade civil da CPLP a nível global.
Neste sentido, a sociedade civil da
CPLP tem reforçado a sua participação em espaços globais de articulação, nomeadamente, através da participação da REDSAN-CPLP no
Comité de Coordenação da Rede
Global para o Direito Humano à
Alimentação e Nutrição (GNRTFN Global Network for the Right to
Food and Nutrition) e da Rede Internacional para a Segurança Alimentar (IFSN – International Food
Security Network). Destaca-se, ainParticipação do MSC-CONSAN no segundo Fórum Europeu Nyéléni para a
da, a consolidação de sinergias entre
Soberania Alimentar, Cluj, Roménia, 2016
o MSC-CONSAN e o Mecanismo da
Sociedade Civil no Comité Global
de Segurança Alimentar (MSC-CSA), através da participação de dois membros do MSC-CONSAN
no Comité de Coordenação do MSC-CSA.
Finalmente, sublinha-se o contributo do MSC-CONSAN para o processo global e regional de monitoramento do DHANA e especificamente da ESAN-CPLP e para a articulação e partilha sobre políticas
públicas para a agricultura familiar, com organizações representativas da agricultura familiar e da sociedade civil de diferentes regiões, nomeadamente, da Ásia, América Central, América do Sul e África Ocidental.

Porque é importante a participação do MSC-CONSAN no CSM-CFS?
A participação do MSC-CONSAN no CSM-CFS permite dispor de um espaço de interlocução política para a realidade dos países da CPLP, uma comunidade regional que tem a característica de reunir
13

Nível Global
Embora as decisões e recomendações do CSA não sejam obrigatórias para os Estados-membro (e sim
voluntárias), o exercício de monitoramento das Diretrizes é primordial, pois grande parte do valor e legitimidade do CFS reside precisamente na sua capacidade de monitorar a prestação de contas, assegurando
a conexão e diálogo entre os níveis nacional, regional e global e assim garantindo a implementação dos
compromissos conquistados nos fóruns internacionais.
No caso concreto da CPLP, este processo de monitoramento deverá ter lugar no âmbito do CONSANCPLP, Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP, espaço multi-setorial e multiatores, com participação efetiva da sociedade civil, organizada no MSC-CONSAN. Este processo contribuirá, assim, para o monitoramento da implementação da própria ESAN-CPLP. A ESAN-CPLP tem como objetivo central contribuir para a erradicação da fome e da pobreza na Comunidade, com base no Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, e através do reforço da coordenação entre os Estados membros e da maior governança das políticas e programas sectoriais de segurança alimentar e nutricional. Nos países da CPLP, propõe-se que estes exercícios tenham lugar nos conselhos nacionais de segurança alimentar e nutricional, existentes já em 6 dos 9 países da comunidade, onde as redes nacionais
de SAN membro do MSC-CONSAN participam.
De que forma as organizações da sociedade civil do CONSAN-CPLP participam no CFS?
O percurso conjunto dos países da CPLP integra um caminho maior a nível global em matéria de conquistas e desafios atuais em termos de garantia da SAN dos povos e do cumprimento do seu Direito Humano à Alimentação Adequada. Atendendo a que os sistemas alimentares locais e nacionais são fortemente influenciados pelo sistema económico globalizado, pela crescente crise financeira e económica
global, o acentuar da volatilidade dos preços dos alimentos, os impactos das alterações climáticas, as novas tendências demográficas e de urbanização acelerada e as consequentes e crescentes preocupações
com a sustentabilidade dos recursos naturais e a problemática energética, importa que a região da CPLP
acompanhe e participe também nas discussões destes fóruns, tendo um espaço de interlocução política da
sociedade civil da CPLP a nível global.
Neste sentido, a sociedade civil da CPLP tem reforçado a sua participação em espaços globais de articulação, nomeadamente, através da participação da REDSAN-CPLP no Comité de Coordenação da Rede
Global para o Direito Humano à Alimentação e Nutrição (GNRTFN - Global Network for the Right to
Food and Nutrition) e da Rede Internacional para a Segurança Alimentar (IFSN – International Food
Security Network). Destaca-se, ainda, a consolidação de sinergias entre o MSC-CONSAN e
o Mecanismo da Sociedade Civil no Comité Global de Segurança Alimentar (MSC-CSA), através da
participação de dois membros do MSC-CONSAN no Comité de Coordenação do MSC-CSA.
Finalmente, sublinha-se o contributo do MSC-CONSAN para o processo global e regional de monitoramento do DHANA e especificamente da ESAN-CPLP e para a articulação e partilha sobre políticas públicas para a agricultura familiar, com organizações representativas da agricultura familiar e da sociedade
civil de diferentes regiões, nomeadamente, da Ásia, América Central, América do Sul e África Ocidental.
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Nível Global
Porque é importante a participação do MSC-CONSAN no CSM-CFS?
A participação do MSC-CONSAN no CSM-CFS permite dispor de um espaço de interlocução política para a realidade dos países da CPLP, uma comunidade regional que tem a característica de reunir
países dos 4 continentes do globo.
Esta particularidade traduz-se num contributo rico para as discussões e reflexões sobre SAN a nível
global e, em simultâneo, permite apoiar as organizações da sociedade civil do CONSAN-CPLP a
compreender melhor as causas comuns com o seu quadro de insegurança alimentar e nutricional e de
ameaças à sua soberania alimentar. Além disso, tal participação possibilita conhecer outras experiências e gerar sinergias que apoiem processos conjuntos de formulação e construção de soluções alternativas para os problemas vigentes.
No ano de 2018, um dos principais esforços de colaboração do MSC-CONSAN no CSM-CFS prende
-se com o monitoramento das “Diretrizes Voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à
alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional”, adotadas em 2004, tema principal da 45ª reunião do CFS (Outubro de 2018) e cujos resultados serão apresentados durante a mesma.
Embora as decisões e recomendações do CSA não sejam obrigatórias para os Estados-membro (e sim
voluntárias), o exercício de monitoramento das Diretrizes é primordial, pois grande parte do valor e
legitimidade do CFS reside precisamente na sua capacidade de monitorar a prestação de contas, assegurando a conexão e diálogo entre os níveis nacional, regional e global e assim garantindo a implementação dos compromissos conquistados nos fóruns internacionais.
No caso concreto da CPLP, este processo de monitoramento deverá ter lugar no âmbito do CONSANCPLP, Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP, espaço multi-setorial e
multiatores, com participação efetiva da sociedade civil, organizada no MSC-CONSAN. Este processo contribuirá, assim, para o monitoramento da implementação da própria ESAN-CPLP. A ESANCPLP tem como objetivo central contribuir para a erradicação da fome e da pobreza na Comunidade,
com base no Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, e através do reforço da coordenação entre os Estados membros e da maior governança das políticas e programas sectoriais de segurança alimentar e nutricional. Nos países da CPLP, propõe-se que estes exercícios tenham lugar nos conselhos nacionais de segurança alimentar e nutricional, existentes já em 6 dos 9 países da comunidade,
onde as redes nacionais de SAN membro do MSC-CONSAN participam.
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