VII CONFERÊNCIA DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
XIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Lisboa, Julho de 2008
Resolução sobre a Segurança Alimentar
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), reunido em Lisboa, na sua XIII Reunião Ordinária, no dia 24 de Julho
de 2008;
Manifestando preocupação pelo crescente aumento do custo dos bens
alimentares essenciais e sua escassez no mercado mundial, o que tem obrigado
os países a desviar recursos destinados a programas de desenvolvimento,
particularmente os menos desenvolvidos, para fazer face aos elevados preços
de importação desses bens;
Tendo em consideração o impacto negativo deste fenómeno, especialmente sobre
as populações mais vulneráveis, contribuindo para o retrocesso nos progressos
registados na prossecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM);
Considerando que só uma parceria global sobre a agricultura e alimentação,
envolvendo os actores relevantes, incluindo o sector privado, a sociedade civil,
os parceiros de cooperação, as organizações especializadas das Nações Unidas e
as instituições internacionais de financiamento, de que a crescente coordenação
de actividades entre a Organização para a Alimentação e Agricultura das
Nações Unidas (FAO), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
(FIDA) e o Programa Alimentar Mundial (PAM) nos Estados Membros da
CPLP é um bom exemplo, poderá contribuir para minimizar e fazer face a este
fenómeno;
Reconhecendo os esforços que têm sido levados a cabo pela Comunidade
internacional, através da tomada de medidas de curto, médio e longo prazos;
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Congratulando-se com a realização, de 3 a 5 de Junho de 2008, em Roma, na Sede
da FAO da Conferência de Alto Nível sobre a Segurança Alimentar Mundial: os
Desafios das Mudanças Climáticas e dos Biocombustíveis;

DECIDE:
1.

Saudar a Declaração da referida Conferência e, em particular, o
reconhecimento da necessidade de aumentar os níveis de produção de
alimentos, à escala mundial;

2.

Apelar para a necessidade do cumprimento dos compromissos assumidos
na Conferência de Roma, especialmente no que se refere à disponibilização
dos montantes anunciados para promover o desenvolvimento agrícola e a
redução da fome.

3.

Saudar o compromisso assumido pelos líderes do G8, durante a Cimeira de
Hokkaido Toyako, de trabalhar para a conclusão, urgente e com sucesso,
da Ronda de Doha;

4.

Saudar as Nações Unidas e as Instituições do Bretton Woods pela criação
da Equipa de Trabalho de Alto Nível sobre a Crise Global da Segurança
Alimentar com vista ao estabelecimento de Um Quadro Abrangente para
Acção (Comprehensive Framework for Action).

5.

Saudar a “Iniciativa da FAO relativa ao aumento dos preços dos
alimentos”, de Dezembro de 2007, que se destina a ajudar os países
vulneráveis a adoptar medidas urgentes para aumentar a oferta de
alimentos, assegurando o êxito de suas campanhas agrícolas, e dar apoio
às políticas de melhoria da segurança alimentar, abrangendo actualmente
54 países, dois dos quais Estados membros da CPLP;

6.

Incentivar os Ministérios da área da agricultura, em coordenação com
outros órgãos competentes dos governos dos Estados membros,
nomeadamente na área das Finanças, a aprofundar a conjugação de
esforços com vista à definição e adopção de políticas e medidas, a executar
em conjunto, tendo por objectivo a garantia da segurança alimentar nos
Estados membros da CPLP;

7.

Reafirmar a determinação de cada Estado membro em continuar a tomar
medidas no sentido de garantir a segurança alimentar de suas populações,

2

particularmente, nas camadas sociais mais vulneráveis, e instar à
cooperação Sul-Sul os países que tiverem condições de contribuir para a
estruturação de programas de segurança alimentar nos âmbitos nacionais.

Feita em Lisboa, a 24 de Julho de 2008
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