NOTA INFORMATIVA – “Call 2”
IV SIMPOSIO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO AMBITO DA CPLP
Com os muitos pedidos de submissão de propostas, após o período inicial
estabelecido de aceitação das mesmas, queremos informar que a Comissão
de Organização/Comissão Executiva, após concordância do MDR, decidiu
adiar a data de referência para entrega de propostas de artigos/Resumos
para o dia 30 de Setembro.
Orientação Geral – Os trabalhos a serem submetidos, devem apresentar Resumo (Abstract) e o trabalho
completo. Os autores são convidados a fazerem a síntese em “Power point” com referência a 10-12
Slides, que será a base de apresentação. O trabalho completo não deve exceder as 15 páginas. Todos os
trabalhos devem ser submetidos em versão eletrónica que inclua o texto, tabelas e figuras originais e
deve ser disponibilizado ao secretariado um exemplar de “hard copy” a cores na recepção em Cabo
Verde. A responsabilidade da informação é sempre do autor e garantidos os seus direitos. Toda a
informação em maior detalhe deve ser consultada no “site” do encontro e/ou junto de secretariado.
Orientação Específica – A estrutura, formatação e configuração
Resumo
a) Os artigos devem conter resumo (com um máximo de 300 palavras), abstract (versão do mesmo em
Inglês), e palavras chaves em português e em inglês ( mínimo de 3 palavras, máximo de 7 palavras).
b) O resumo deve ser alinhado à esquerda, tipo de letra “Arial,” tamanho 12, espaço simples (1,0) ou
(1,5), preferencialmente sem mudança de linhas e com um máximo de 300 palavras de corpo de texto.
Não é permitida a inclusão de tabelas ou figuras no resumo.

Aproveitamos para reiterar o interesse que existe em que todos os que têm
trabalhado em temas relevantes para a Segurança Alimentar no “espaço
CPLP” e não só, possam partilhar os seus dados e conhecimento com a
comunidade académica e de todos com interesse na intervenção cívica para
colmatar os problemas que existem com a Segurança Alimentar, fome nas
suas mais variadas formas e desafios prementes para processos de
desenvolvimento sustentáveis. Lembramos que os temas de referência são:
I – Mudanças Tecnológicas e Institucionais e condicionantes ao desenvolvimento.
II – Segurança Alimentar: questões de género e de estrutura familiar.

III – Alimentação e Nutrição: Recursos Naturais, Qualidade de Vida, Vulnerabilidade dos
Sistemas Alimentares e Saúde (água, floresta, recursos do mar, recursos energéticos,
etc.)
IV - Agricultura Familiar: Oportunidades e Desafios
a) A Agricultura Familiar e Empresarial;
b) O Agronegócio, Cadeias de Valor e o Desenvolvimento Sustentável.
V) O Consumo de Alimentos, hábitos alimentares, comportamento do consumidor e
saúde.
a) Segurança dos Alimentos;
b) Educação Alimentar.
VI – A Segurança Alimentar e a Cooperação Internacional:
A Ajuda Alimentar; A Ajuda Financeira; O Investimento Externo:
VII- As Mudanças Climáticas, Ambiente e Segurança Alimentar;
a) Riscos e Incertezas à escala global.
b) Agricultura “climate smart”
VIII – Informação, Educação e Investigação para a Segurança Alimentar.
IX – Reforço Institucional, Governança e Novas Formas de Apoio à Produção:
a) Microcrédito e Segurança Alimentar;
b) Preços Mínimos e Programas de Compra de Alimentos;
c) A Regulação e o Funcionamento dos Mercados;
d)Bancos Alimentares;
c) Organizações não-governamentais, associativismo (cooperativas e outras
estruturas para a ação coletiva) e inovação institucional.
X – Planos e Estratégias de Desenvolvimento Sustentável e Segurança Alimentar:
ESAN-CPLP e Planos e Estratégias de cada país – Situação atual e previsional.
XI – Agricultura urbana e peri-urbana e a segurança alimentar.
O envio do Resumo deve ser feito para os emails de
osvaldo.chantre@mdr.gov.cv / bpacheco@isa.utl.pt
Comissão de Organização/Comissão Executiva

PS: Neste momento requere-se o envio do RESUMO, seguindo-se depois, após aceitação do
mesmo, informações complementares para o IV Simposio SANDS-CPLP, cujas datas
permanecem de 13 a 16 de Novembro de 2013, na cidade da Praia

