
                                            

 

 

REUNIÃO DE ALTO NÍVEL SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA CPLP 

 
5 a 7 de Fevereiro de 2018 

Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa 
 

PROGRAMA dia 5 DE FEVEREIRO 
 

Evento paralelo do Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-

CPLP 

 (acesso restrito a membros, facilitadores e convidados) 

 

AUDITÓRIO 3 

 
09:00-15:30 | 15:30 Reunião interna do MSC-CONSAN  

OBJECTIVO: Pretende-se realizar uma reflexão e discussão conjunta entre os membros do MSC-
CONSAN sobre as temáticas que serão abordadas no seminário do dia seguinte (6fev), com  
partilha dos resultados das discussões nacionais acerca daqueles temas para incluir contributos 
na Carta de Lisboa e para as comunicações do MSC a realizar nos dias seguintes. 

 

 

16:00 - 19:00 Intercâmbio internacional Participação social e políticas públicas para a Agricultura 
Familiar 

OBJECTIVO: Pretende-se gerar um espaço de partilha de conhecimentos e experiências sobre 
agricultura familiar entre os actores da região da CPLP e de outras regiões de África e Ásia. 
Atendendo à aprovação recente da Década pela Agricultura Familiar este evento pretende 
partilhar a experiência da CPLP com as Directrizes para a Agricultura Familiar com outras 
regiões, de forma a difundir conhecimentos que possam ser uteis na criação de processos 
congéneres noutras regiões do mundo. Pretende-se também gerar uma base de relação que 
possibilite gerar uma base de cooperação entre diferentes actores para acções de cooperação 
futuras em prol da Agricultura Familiar. 

16:00 - Mesa de abertura e boas-vindas 

 Virgílio Guterres, MSC-CONSAN  

 Estanislau da Silva, Ministro de Estado e Ministro da Agricultura e Pescas de Timor 
Leste 

 Manuel Lapão, Diretor de Cooperação da CPLP 



16:15 - As Diretrizes de Apoio e Promoção da Agricultura Familiar na CPLP, Caio França  

 

16:30 - Outras experiências regionais de construção de quadros legais e institucionais de 
promoção da agricultura familiar  

 Ousman Shehou, representante PROPAC (Africa) 

 Representante ROPPA (Africa) 

 Lany Rebagay, representante AFA (Asia) 

 Serenia Madigibuli, representante PIFON (Asia) 

 Gustavo Toruño, representante PDRR (América Central) 

 Alberto Broch, representante COPROFAM (Mercosul) 

 

17:20 - Discussão em Plenária 

18:00 - Mesa de Encerramento  

 Joana Rocha Dias, MSC-CONSAN 

 Isabel Mota, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian 

 José Graziano da Silva, Diretor Geral da FAO 

 Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Portugal 

 

19:00 Jantar convívio com lançamento do último número do Observatório de Direito Humano à 
Alimentação e Nutrição Adequadas “Vencer a crise alimentar mundial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MSC-CONSAN tem vindo a organizar eventos de discussão, capacitação, partilha e 

fortalecimento do diálogo com outros atores envolvidos na implementação da Estratégia de 

Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN) da CPLP . http://www.msc-consan.org/ 

Destaca-se o II Fórum da Agricultura Familiar e da Segurança Alimentar e Nutricional (FAFSAN II) 

na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em continuidade ao I Fórum realizado 

em São Tomé e Príncipe em 2015: http://www.msc-consan.org/fafsanii.html 
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