
Aliança regional para mitigar os 
efeitos da seca, reverter e prevenir a 

desertificação e a degradação das terras 
na Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa como estratégia de redução 
da pobreza e sustentabilidade 

ambiental.

O Projecto CPLP/FAO TCP/INT/3201 apoia os Estados-
membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) a formularem um Programa de Cooperação Sul-Sul 
e Norte-Sul que fortaleça as capacidades locais, nacionais e 
regionais para a implementação da Convenção das Nações 
Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD). 
Numa dinâmica de solidariedade e troca de experiências, 
busca identificar o potencial de cooperação Sul-Sul entre os 
países envolvidos e também com os parceiros da cooperação 
Norte-Sul. Pretende, com isso, envolver estes parceiros desde o 
processo de concepção do Programa. 
O Projecto foi concebido tendo como referência 
a Estratégia Decenal da UNCCD aprovada durante a COP 8, 
realizada em Madrid. 

Suas acções reflectem os objectivos estratégicos e 
operacionais formulados globalmente e a missão assumida 
pela Convenção no âmbito da CPLP. Esta iniciativa busca 
criar sinergias e complementaridades às Convenções de 
Biodiversidade e de Alterações Climáticas.

Abordagem do Projecto:

Gestão Sustentável das Terras

O Projecto focaliza o combate à desertificação como parte 
integrante da Gestão Sustentável das Terras. Assumida 
como questão transversal, a GST vai além dos sectores 
ambiental e agrícola. Em matéria de governação, implica 
lutar contra a pobreza e as migrações, responder à necessidade 
de educação e da redução de desastres, bem como medidas 
visadas a evitar a degradação das terras e para promover a 
gestão dos recursos hídricos. Relaciona-se, portanto, com uma 
abordagem multi-sectorial nas políticas governamentais dos 
diversos países da CPLP.

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) é uma organização internacional criada 
em 1996 e composta por oito países de quatro 
continentes com laços históricos e culturais 
comuns. Integram a organização Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor-Leste, todos signatários da Convenção das 
Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD). 
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Projecto de Cooperação Técnica 
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Objectivo:  

Formular um Programa de  
Cooperação Sul-Sul e Norte-Sul 
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Tel: (39) 06.57.05.41.45 - Email: tci-gm-unccd@fao.org 
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Rua de São Caetano, 32 - 1200-829 – Lisboa 
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Estratégias Financeiras Integradas: 

Investimento na gestão sustentável 
de terras  
As Estratégias Financeiras Integradas (EFI) constituem outra 
abordagem da metodologia adoptada pelo Projecto TCP 
CPLP/FAO. Destinam-se a fortalecer os programas nacionais 
de investimentos na Gestão Sustentável das Terras, sendo esta 
abordagem considerada a base primária do desenvolvimento 
rural sustentável e da segurança alimentar.

Com apoio do Mecanismo Mundial e do Governo de 
Portugal foram formados 32 técnicos das áreas de finanças, 
plano, ambiente e agricultura dos Estados-membros da CPLP, 
além de representantes da sociedade civil, em Desenho de 
Estratégias Financeiras Integradas. 

Como próximos passos estão a inserção das EFI no Programa 
de Cooperação Sul-Sul e Norte-Sul e a discussão sobre uma 
EFI regional para a CPLP. 
 

O Programa de Cooperação Sul-Sul e Norte-Sul está sendo 
concebido com um enfoque de largo prazo. Dessa forma, pro-
porcionará, nos Estados-membros da CPLP, a construção 
de um quadro global de apoio ao desenvolvimento e à imple-
mentação de políticas, programas e medidas nacionais e regio-
nais voltadas à Gestão Sustentável de Terras (GST). As acções 
destinadas a prevenir, controlar e reverter a desertificação, a 
degradação das terras e mitigar os efeitos da seca envolvem:
• Elaboração e implementação de Estratégias Financeiras 

Integradas para mobilização de recursos para as acções;
• Fortalecimento de capacidades para disseminação 

e aplicação de normas de gestão territorial e fundiária;

Programa de Cooperação Sul-Sul e Norte-Sul

Metodologia Adoptada: 

Em busca de interesses comuns
A formulação do Programa de Cooperação Sul-Sul e Norte-Sul 
considera os principais documentos norteadores da coope-
ração internacional, em especial, a Declaração de Paris sobre 
Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento e as deliberações da 
Agenda de Accra. Dessa forma:

• baseia-se em pesquisas e análises sobre os programas e 
políticas nacionais com reflexos sobre a GST; 

• convida governos, sociedade civil e cooperação 
internacional a identificarem interesses convergentes;  

• busca envolver os protagonistas das Convenções de 
Biodiversidade e de Alterações Climáticas numa dinâmica 
regional de demandas e ofertas de cooperação, para que 
suas acções se apoiem mutuamente;

• desenvolve uma dinâmica de identificação de demandas e 
ofertas de cooperação entre os Estados-membros da CPLP.

Estratégia de Gestão:

Comunicação, coordenação e compromisso
A concertação de acções e propostas entre oito países, situados 
em quatro continentes, exigiu uma estratégia de gestão que 
apenas a maturidade e as lições aprendidas pela CPLP permi-

tiriam. Pode-se dizer que essa estratégia assenta-se nos pilares 
da comunicação, da coordenação e do compromisso em cinco 
instâncias: 

Comité de  
Coordenação do  
TCP CPLP/FAO 

Delibera sobre o 
desenvolvimento do 

projecto nos Estados-
membros

Comités Nacionais  
de cada país

Identificam demandas 
e ofertas de 

cooperação, o quadro 
de actores envolvidos 

e a área de intervenção 
do programa

• Promoção do conhecimento científico e tecnológico no 
campo das tecnologias adaptadas para a produção e 
a conservação ambiental nos ecossistemas áridos e 
semiáridos;

 • Promoção da cidadania ambiental e da comunicação 
estratégica no âmbito do governo e da sociedade civil, do 
sector privado, científico e das comunidades;

• Capacitação de técnicos e de comunidades e 
desenvolvimento de estratégias de promoção de meios de 
vida sustentáveis, com ênfase na juventude  
rural e nas relações de género.

Reunião Ordinária 
do Conselho de 

Ministros dos Negócios 
Estrangeiros
Coordena e  

supervisiona 
 a actividade geral  

da CPLP

Reunião de Ministros  
do  Ambiente

Delibera sobre 
as prioridades na 
implementação 
das convenções 

internacionais, com 
reflexos nas temáticas 

concernentes

Reunião de Pontos 
Focais de Cooperação 
dos MNE dos 8 países
Assessora os demais 
órgãos da CPLP nos 
assuntos relativos à 

cooperação. 
Aprova directivas, 

projectos e políticas  
de acção


