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Lançamento da Campanha “Juntos Contra a Fome!” 

Maputo, 20 de Fevereiro de 2014 

 

 

Intervenção do Secretário Executivo da CPLP, 

Embaixador Murade Murargy 

(só faz fé a versão efectivamente proferida) 

 

 

 Excelência, Senhor Primeiro-Ministro da República 

de Moçambique, 

 Excelências, Senhores Ministros dos Negócios 

Estrangeiros dos Estados Membros da CPLP, 

 Senhoras e Senhores Membros do Governo da 

República de Moçambique, 

 Senhoras e Senhores Embaixadores do Comité de 

Concertação Permanente da CPLP, 

 Senhor Representante da FAO, 

 Senhoras e Senhores Membros do Corpo 

Diplomático e dos Parceiros de Desenvolvimento 

e Cooperação, 

 Senhoras e Senhores representantes das demais 

autoridades presentes, 

 Estimados Convidados, 

 Minhas Senhoras e meus Senhores, 
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Começo por endereçar os meus respeitosos 

cumprimentos a Sua EXA, o Senhor Presidente da 

República, na Sua qualidade de Presidente em 

Exercício da CPLP, uma presidência iniciada em 2012 

que escolheu como lema “A Segurança Alimentar e 

Nutricional” na nossa Comunidade.  

Este tema é muito transversal, uma vez que abrange 

todas as vertentes deste combate à pobreza 

absoluta. É um combate sem tréguas que Sua 

Excelência abraçou com vigor e determinação. O 

reconhecimento de várias organizações 

internacionais que a Presidência de Moçambique da 

nossa Comunidade desencadeou, não foi por acaso. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Os nossos Estados membros detêm um enorme 

potencial para a geração de riqueza, sendo quase 

um lugar-comum a alusão ao facto de o maior ativo 

da CPLP ser constituído pelos seus povos, pelo seu 

capital humano. Várias e destacadas personalidades, 

dos mais diferentes sectores e quadrantes, têm-no 



 
 
 

 

3 
 

afirmado ao longo dos quase 18 anos de história da 

nossa Comunidade.  

Para que este capital humano possa contribuir 

activamente para o processo de desenvolvimento 

dos seus Estados e consequentemente do Espaço da 

CPLP, é necessário que as condições mais básicas de 

subsistência possam estar asseguradas.  

Entre estas, consideramos a consagração de 

condições mínimas de segurança alimentar e 

nutricional como prioritária, numa lógica crescente de 

afirmação do direito humano à alimentação 

adequada e, também, como um dos eixos basilares 

para qualquer processo de desenvolvimento 

sustentável dos nossos Estados. 

Assim, na CPLP virada para o futuro serão necessários: 

Territórios Livres da Fome; Agricultores Sem Fome e 

Crianças com Futuro. São estes os três eixos nos quais, 

em consonância com a Estratégia de Segurança 

Alimentar e Nutricional (a ESAN-CPLP), se baseia a 

Campanha da CPLP “Juntos Contra a Fome!”. 
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Minhas Senhoras e meus Senhores, 

A campanha da CPLP “Juntos Contra a Fome!” apela 

à mobilização e captação de recursos para, 

solidariamente, nos juntarmos aos esforços dos nossos 

Estados e parceiros de desenvolvimento para a 

erradicação da fome na CPLP e, arrisco dizer, no 

Mundo até 2025.  

Tendo esta primeira edição da Campanha como 

corolário o próximo dia 16 de Outubro, Dia Mundial 

da Alimentação - momento em que projetamos 

realizar uma Gala Televisiva amplamente difundida - 

inicia-se hoje, de forma oficial, um percurso de 

mobilização. Esperamos, assim, o empenho de todos 

aqueles que, oriundos dos mais diversos setores com 

compromisso social ou responsabilidade corporativa, 

partilham deste nosso anseio de construir uma CPLP 

com um capital humano saudável, participativo e 

sustentável. 

Minhas Senhoras e meus Senhores,  
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Uma palavra particular de agradecimento à 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO), instituição que nos inspirou a 

propor aos nossos órgãos políticos a presente 

iniciativa, ao abrigo do Memorando de Entendimento 

que nos liga.  

Aproveito, ainda, a ocasião para agradecer as 

contribuições que Moçambique e Portugal já 

realizaram para esta Campanha. 

Igualmente, uma palavra de grande apreço é devida 

às nossas madrinhas e padrinhos. De forma altruísta, já 

se aliaram a esta causa da CPLP, emprestando o seu 

rosto para as iniciativas que se vão desenrolar nos 

nossos Estados membros ao longo dos próximos 

meses. 

Contamos com o apoio de todos que se queiram 

juntar a nós, criando um movimento de vasta 

mobilização social para esta causa.  

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 
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Contamos com a contribuição de todos e de cada 

um de Vós. 

Convido todos a caminharmos “Juntos Contra a 

Fome!” na CPLP. 

Muito obrigado pela Vossa atenção 


