
Encontro Paralelo ao XXV Encontro da AULP 

 

“O papel das organizações de ensino superior na promoção de políticas 

públicas de Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP ” 

 

 

A Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN–CPLP) foi aprovada 

tecnicamente pelos órgãos competentes nacionais e da CPLP e ratificada no XVII Conselho 

de Ministros da CPLP (Maputo, 19 de Julho de 2012), realizada no âmbito da IX 

Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP (Maputo, 20 de Julho de 2012). Na 

mesma altura foi igualmente aprovada a criação do seu órgão de governação, o Conselho 

de Segurança Alimentar da CPLP (CONSAN-CPLP), plataforma ministerial e multi-

actores, constituída para a coordenação das políticas e programas desenvolvidas na área 

de segurança alimentar e nutricional. 

A ESAN-CPLP tem como objetivo Global: “Com base no Direito Humano à Alimentação 

Adequada, contribuir para a erradicação da fome e da pobreza na Comunidade, através do 

reforço da coordenação entre os Estados membros e da maior governança das políticas e 

programas sectoriais de segurança alimentar e nutricional. “ 

No sentido de viabilizar a participação equilibrada e transparente dos diversos atores 

neste órgão da ESAN-CPLP, (especificamente no CONSAN-CPLP) foi prevista a criação de 

Mecanismos para a Facilitação da Participação dos diferentes atores, Sociedade Civil, 

Organizações de Ensino Superior e Instituições de Investigação, Parlamentares, Sector 

Privado e Poder Local. Até ao momento foram aprovadas as diretrizes para a participação 

da Sociedade Civil, Organizações de Ensino Superior e Setor Privado. 

A reunião que decorrerá dia 15 de julho, à margem do XXV Encontro da AULP, 

promovida pela FAO e SECPLP, procurará debater com todas as instituições de ensino 

superior presentes (em particular instituições que trabalhem no domínio de construção 

políticas públicas e segurança alimentar) formas de ativar efetivamente a participação das 

Organizações de Ensino Superior e Instituições de Investigação no CONSAN – CPLP e na 

implementação da ESAN – CPLP. 

Objetivos: 

 Refletir sobre o papel das organizações de ensino superior na promoção de 
políticas públicas de segurança alimentar e nutricional; 

 Apresentar a ESAN-CPLP, o CONSAN-CPLP e os seus mecanismos de participação;  

 Revisão e validação das diretrizes do Mecanismo de Facilitação da Participação 

das Organizações de Ensino Superior (e Instituições de Investigação) no 

CONSAN-CPLP (deverá ser apresentado para posterior aprovação pelo 

Secretariado Técnico Permanente da ESAN.  

  

http://www.cplp.org/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fcplp%2fCCEG%2fIX_CCEG%2f19+Junho%2fCimeira%2fDECLARACOES%2f2-Dec+2012_Desafios+SAN+CPLP.docx
http://www.cplp.org/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fcplp%2fCCEG%2fIX_CCEG%2f19+Junho%2fCimeira%2fDECLARACOES%2f2-Dec+2012_Desafios+SAN+CPLP.docx
http://www.cplp.org/Default.aspx?ID=316&Action=1&NewsId=2193&M=NewsV2&PID=304
http://www.cplp.org/Default.aspx?ID=316&Action=1&NewsId=2193&M=NewsV2&PID=304


AGENDA 

Dia 15 julho - Sala 2 

 

14.00 O papel das organizações de ensino superior na promoção de políticas 
públicas de SAN. Representante da FAO 

14.30 Apresentações das Instituições Participantes * 

15:30  PAUSA 

16:00  A Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP e a participação 
das organizações de ensino superior na sua governação. Consultor do 
TCP/FAO/CPLP 

16.45 O processo de desenvolvimento das Diretrizes Regionais de apoio à 
agricultura Familiar na CPLP – Consultor do TCP/FAO/CPLP 

18.30 Encerramento (1º dia)  

 

Dia 16 julho - Sala 2 

9:00  Trabalho de Grupo: 1. funcionamento do mecanismo; 2. áreas prioritárias; 
3. plano de trabalho 

11.00 PAUSA 

11:30  Eleição do Comité de Coordenação do Mecanismo de Facilitação da 

Participação das Organizações de Ensino Superior (e Instituições de 
Investigação) no CONSAN-CPLP. 

12:30  Encerramento 

 

(*Nota: Os participantes são convidados a apresentar o trabalho desenvolvido pelas suas 

Instituições, no domínio da Segurança Alimentar e Politicas Públicas (5 minutos)) 

 

Dia 16 julho – 17.00-18.30 

Mesa Redonda – Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP 

(Inserida no programa oficial do XXV encontro da AULP) 

Será contextualizada a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, e 

apresentadas as conclusões do dia anterior e o Comité eleito para a Coordenação do 

Mecanismo de Facilitação da Participação das Organizações de Ensino Superior e 

Instituições de Investigação no CONSAN-CPLP. 

Será ainda disponibilizado um espaço aberto, a todas as Instituições e Pesquisadores, para 

apresentação de comunicações e debate sobre o tema da Segurança Alimentar e 

Nutricional na CPLP. 


