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IV Simpósio da CPLP
sobre

Segurança Alimentar e Nutricional e Desenvolvimento Sustentável

CALL FOR PAPERS

Organização

Ministério de Desenvolvimento Rural de Cabo Verde

Em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

A Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial e o Plano de Ação da

Cimeira Mundial da Alimentação estabelecem os pilares para a concretização de um

objetivo comum, qual seja, a segurança alimentar a nível individual, nacional, regional

e mundial. A Segurança Alimentar e Nutriciona/, neste âmbito, significa garantir a

todos e a todo o momento, as condições de acesso físico e económico a alimentos

seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as suas necessidades nutricionais e

preferências alimentares, contribuindo para uma existência digna, num contexto de

desenvolvimento integral da pessoa humana.

Para o alcance de tal desiderato toma-se necessário reforçar o processo de

governação e a construção da institucionalização da Segurança Alimentar e

Nutricional nas suas múltiplas dimensões e diferentes níveis (global, regional, nacional)

para a realização progressiva do Direito Humano á Alimentação Adequada. Neste

contexto, uma das medidas preconizadas é melhorar a cooperação sub-regional,

regional e internacional e intensificar a cooperação e o intercãmbio de conhecimentos

e experiências entre os países, a fim de maximizar as sinergias para a obtenção de

uma segurança alimentar mundial sustentável.
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A CPLP - Comunidade de Países de Língua Portuguesa, entidade multi-regional, que

reagrupa no seu seio países com realidades díspares, com inserção em diferentes

espaços de integração económica, mas com objetivos e expectativas comuns em

matéria de segurança alimentar, subscreve os princípios da universalidade e equidade,

do respeito à soberania alimentar e realização do direito humano à alimentação

adequada adotados nas Declarações e Planos de Ação da Cimeira Mundial da

Alimentação e nos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. A Comunidade,

reconhecendo que intervenções isoladas e sectoriais não são suficientes para

erradicar a fome e a desnutrição, o qual requer a adoção de uma abordagem global

baseada no respeito e cumprimento dos direitos humanos, tem procurado, no âmbito

dos diferentes fora da CPLP, promover o diálogo e o debate em tomo desta

problemática e o estabelecimento de sinergias e parcerias entre os diferentes atores,

nomeadamente as instituições de ensino/educação, investigação e a sociedade civil.

Perspetivando dar a conhecer o que de melhor se vai fazendo no domínio da

Segurança Alimentar e Nutricional em termos de investigação, pesquisa &

desenvolvimento e formação/educação nos vários países da Comunidade e do Mundo,

os Simpósios sobre Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável promovidos

pela CPLP, constituem a um tempo, espaços de partilha de conhecimentos, de

intercâmbios de experiências, e de sensibilização sobre os desafios da erradicação da

insegurança alimentar.

Dando continuidade aos anteriores Simpósios sobre Segurança Alimentar e

Desenvolvimento Sustentável, realizados em Angola, Brasil e Guiné Bissau, o

Governo de Cabo Verde, através do Ministério do Desenvolvimento Rural, em parceria

com a CPLP, organiza o IV Simpósio sobre Segurança Alimentar e Nutricional e

Desenvolvimento Sustentãvel que decorrerá na Cidade da Praia, de 13 a 16 de

Novembro de 2013.
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Para o evento, esperamos que a variedade de comunicações e trabalhos científicos

desenvolvidos no espaço da CPLP possam contribuir através do confronto de

experiências e ideias, para a potencialização dos esforços que visam a erradicação de

um dos maiores e inaceitáveis flagelos do mundo atual. Neste sentido encorajamos

fortemente a submissão de propostas de trabalhos científicos no domínio da

segurança alimentar e nutrícíonaí.

A submissão de propostas decorre até o dia 31 de Agosto, devendo ser feita

directamente à organização do Simpósio através dos e-mails:

osvaldo.chantre@mdr.gov.cv / bpacheco@isa.utl.pt

Gabinete da Ministra do Desenvolvimento Rural, na Cidade da Praia, aos 13 dias do

mês junho de 2013.

Atenciosamente,
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