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Seja formadorCCAFS
(a) em Agroecologia

Centro de Competências para a Agricultura Familiar Sustentável (CCAFS)na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

As inscrições para a formação
Prazo: 9 de abril de 2021

A Agroecologia é cada vez mais reconhecida como uma alternativa para construir
sistemas alimentares mais sustentáveis e
equitativos. Enquanto ciência, paradigma
e movimento social, a Agroecologia propõe
estratégias para desenhar agroecossistemas sustentáveis, promover a eficiência
no uso de recursos naturais e contribuir
para a soberania alimentar, valorizando os
conhecimentos tradicionais.
Na CPLP, a Agroecologia vem sendo reconhecida como central para reforçar a segurança alimentar e nutricional e fortalecer
as capacidades e recursos dos agricultores familiares. A criação do Centro de
Competências para a Agricultura Familiar
Sustentável da CPLP pretende responder
às necessidades de capacitação em Agroecologia e promover a colaboração e
aprendizagem em rede, para intercâmbio
de conhecimentos e cooperação sobre
agricultura familiar sustentável entre os
países da CPLP.

Formaçã
Agroeco

um percurso de colaboração entre atores
da sociedade
civil,
governos eO organievento de inauguração
estão
abertas
AQUI!
zações internacionais
do CCAFS acontecerá Esta
no formaç

Seja form

7 de abril
uma rede
A necessidade de construção de um centro dedia
comCentro de Competências para a Agricultura
petências voltado para a Agricultura Familiar Sustentável espaço mu
foi reconhecida por meio do repto lançado por agricul- mentos, ap
As inscrições
a form
dades
regio
tores e agricultoras ligados a organizações
da sociedadepara
Apresentação
ntável,
visa
civil da CPLP reunidas no Mecanismo
da
Sociedade
Civil
Prazo: 9 de abril de 2021
CCAFS
lança as de
suas
atividades
com Formação
de Formadores
do Conselho
Segurança
Alimentar
e Nutricional
da icação da
emCPLP.
Agroecologia
sistemas a
e equitativo
A
Agroecologia
é
cada
vez
mais recon
Face
ao apelodelançado
pelaformadores
sociedade em
civil,Agroecologia
a Organi- na
Com
o objetivo
capacitar
da
como
uma
alternativa
para cons
zação das Nações
Unidas de
paraLíngua
Alimentação
e Agricultura
Comunidade
dos Países
Portuguesa
(CPLP), Oéprograma
sistemas
alimentares
mais
sustentáv
um estudo
(FAO), a enquanto
CPLP, a ACTUAR
– Associação
a Cooperação
lançada,
atividade
inauguralpara
do CCAFS,
a Formação
equitativos.
Enquanto
ciência,
para aparad
agri
e
o
Desenvolvimento,
o
do
Ministério
de
Agricultura,
de Formadores em Agroecologia.
movimento
a Agroecologia
pr
irá intercala
Pescas e Desenvolvimento Rural dee São
Tomé esocial,
Príncipe
estratégias
para
desenhar
agroecoss
dividida
em
mobilizaramé esforços
torno de umcom
Programa
de CoopA formação
dirigida aem
profissionais
experiência
na área
a educação
mas Capacidades
sustentáveis,
promover
a eficiê
paraalimentar,
o Desenvolvimento
das
do
deeração
produção
biológica, orgânica
ou, preferencialflorestas,
p
CCAFS
(TCP/INT/3708),
visando
estruturar
e
lançar
as
no
uso
de
recursos
naturais
mente, agroecológica. A formação pretende atualizar e e contr
atividades
do
Centro
de
Competências
para
a
Agricultura
para
a
soberania
alimentar,
valorizand
aprofundar conhecimentos em agroecologia, considerando
Em função d
Familiar
Sustentável
da CPLP.
conhecimentos
a sua
proposta
técnica,
social e económica.
As e tradicionais.
os particirealizadas on
pantes ficarão então capacitados para multiplicar os conhecimentos adquiridos junto de outras
pessoas
nos seus
Na CPLP,
a Agroecologia
vem sendo re
países.
hecida como central para reforçar a s

alimentar
e nutricional e forta
JUNTE-SE Àrança
REDE
AGROECOLO

asreforçar
capacidades
“O contexto de crise deve-nos fazer
mecanismosederecursos
cooper-

dos ag

INSCREVA-SE
PARA
A FORMAÇÃO
DE FORMADORES
AG
ação inovadora,
que nos
permitamtores
de umafamiliares.
forma
multi-dimensional
A criaçãoe doEM
Centr

de conhecimento, fazendo ampliar
O curso émulti-setorial
gratuitodeeaprimorar
terá aplataformas
derenovadas
48 horas
com
acesso
a certifi
Competências
a
Agricultura
Fam
processos
formação
eduração
capacitações
quepara
nos consigam
trazer novas estratégias para mitigar
este cenário desafiante”
Sustentável
da CPLP
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Manuel Lapão, Diretor de Cooperação do Secretariado Executivo da CPLP
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