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A Campanha 
A Campanha “Juntos Contra a Fome!” é uma 
iniciativa conjunta da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a FAO, 
com lançamento oficial previsto para o dia 20 
de Fevereiro de 2014, em Maputo. Tem por 
base a consciência de que uma alimentação 
abundante e nutricional é essencial para o 
desenvolvimento das comunidades de forma 
transversal, sendo um direito humano, 
inalienável à condição humana.  

Objetivo 
Esta campanha tem como objetivo central a 
angariação de fundos que irão permitir o 
financiamento de projetos que visam 
melhorar a segurança alimentar e nutricional 
e as condições de vida das famílias e 
comunidades rurais mais vulneráveis dos 
países que compõe a CPLP – Angola, Brasil, 
Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-
Leste.  

Os Fundos 
O Fundo da Campanha “Juntos Contra a 
Fome!” será constituído por contribuições 
voluntárias por parte do público em geral e  

 

 

das mais variadas entidades do mundo 
empresarial, político, artístico, desportivo e 
académico – através de donativos, chamadas 
telefónicas de valor acrescentado e outros 
meios.  

Mensagem do Secretário 
Executivo 
Neste sentido, o Secretário Executivo da 
CPLP, o Embaixador Murade Murargy,  com 
o intuito de dar a conhecer a Campanha e 
apelar pelo contributo de diversas entidades, 
iniciou um primeiro contacto com um 
conjunto de empresas que exercem atividade 
nos Estados membros e personalidades 
distintas que se destacam no mundo 
lusófono e não só. Foram assim realizadas 
diversas Sessões de Apresentação da 
Campanha, através de eventos com as 
madrinhas e os padrinhos da Campanha e 
pequenos-almoços com os representantes 
das empresas selecionadas. 

 
 

 
 

Evento de Madrinhas e Padrinhos 

O Primeiro Evento junto com os Padrinhos de 
Campanha ocorreu no dia 19 de Dezembro de 2013 
no auditório do Secretariado Executivo da CPLP. O 
segundo evento ocorreu no dia 16 de Janeiro de 
2014 no nosso Secretariado Executivo 
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O que fazem as Madrinhas e 
Padrinhas 

Descobrir qual poderá ser o seu papel na Campanha.  

Pág. 3

Por uma Comunidade Sem Fome 
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1º Evento de Madrinhas 

e Padrinhos 

2º Evento de Madrinhas e 
Padrinhos 
 

No dia 19 de Dezembro, o Secretariado 
Executivo iniciou as sessões de 
Apresentação da Campanha “Juntos 
contra a Fome”, no auditório da sede 
da CPLP. Nesta primeira sessão, como 
em todas as outras que se seguirão, 
frisou-se a importância do direito da 
alimentação como um direito humano 
fundamental e o papel da Campanha 
no apoio à segurança alimentar e 
nutricional nos 8 Estados membros 
através da mobilização e coordenação 
de esforços. 

Quem compareceu? 
Fomos brindados com um grupo 
bastante entusiasta com esta iniciativa. 
Fizeram parte do primeiro grupo:. 

 David Levy Lima, artista plástico 

 Dany Silva, músico 

Ana Massamba, representante da 
Organização da Mulher Moçambicana 

 Elsa de Noronha, poetisa 

 Costa Neto, músico 

 Frank Ntaluma, artista plástico 

 Marta Leite de Castro, apresentadora 

 Andreia Deus Lima, Miss CPLP 

 Goretti Pina, estilista 

 Maria Maomé, presidente da Mén No  

VÍDEO DO EVENTO 

Vídeo 1º Evento de Madrinhas e Padrinhos da 
Campanha  disponível online em: 

http://videos.sapo.pt/q2RyJdIrzA0oMrfgKU1U     

 

 

Reforçando a importância da 
mobilização de personalidades 
públicas para o desenvolvimento 
da campanha Juntos Contra a 
Fome - o Secretariado Executivo 
da CPLP, empenhado no seu 
trabalho, voltou a realizar uma 
Sessão de Apresentação da 
Campanha, no dia 16 de Janeiro de 
2014, na sede da CPLP.  

Quem participou? 
Tivemos a honra de receber um 
novo grupo de personalidades 
distintas, que mostraram 
igualmente interesse em apoiar a 
Campanha. Fizeram parte deste 
novo grupo: 

  Francisca Van Dúnem, Procuradora-
Geral distrital de Lisboa, 

  Olga Lima, Embaixadora  

 Nancy Vieira, cantora 

  Sheu Han, secretário técnico da 
equipa do Benfica 

  Ismael Sequeira, artista plástico. 
 

 

VÍDEO DO EVENTO 

Vídeo 2º Evento de Madrinhas e Padrinhos da 
Campanha 

http://videos.sapo.pt/iBH91Zoca2CAJZHc29Pq      

 

http://videos.sapo.pt/q2RyJdIrzA0oMrfgKU1U
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A CPLP e os desafios na Segurança 
Alimentar e Nutrição 

Foi o tema assumido pela atual presidência rotativa de 
Moçambique, fazendo o o alinhamento com a Estratégia 
de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP aprovada 
em 2011. 

 

Por uma Comunidade sem Fome 

 
A Segurança Alimentar é um fator essencial para o 
desenvolvimento das sociedades. Nesse âmbito, a 
Erradicação da Fome e da Extrema Pobreza foi 
consagrado enquanto 

o o primeiro Objetivo do Desenvolvimento Milénio.  

DADOS DA SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

  

28 Milhões 
Número de pessoas que, na nossa Comunidade estão 
em estado de insegurança alimentar.  

 

  

250 Milhões 
Número total de pessoas que habitam o espaço da CPLP 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Pode encontrar mais detalhes e dados no nosso 
Canal da Segurança Alimentar, em: 

HTTP://WWW.CPLP.ORG/ID-2391.ASPX  
 

 

 

Padrinhos e Madrinhas da 

Campanha 

A Segurança Alimentar é um fator essencial para o 
desenvolvimento das sociedades. Nesse âmbito, a 
Erradicação da Fome e da Extrema Pobreza foi 
consagrado enquanto o primeiro Objetivo do 
Desenvolvimento Milénio. 

Quem São? 
 

 Personalidade pública, nacional de 
um dos Estados membros da CPLP, 
que se reveja nos princípios da 
Campanha, que:  

 Apoiará na divulgação da Campanha 
e na sensibilização para situação de 
insegurança alimentar na CPLP; 

  Será convidada a participar em 
momentos de visibilidade da 
Campanha, nomeadamente: Vídeo 
Promocional da Campanha; Gala Final; 
outros eventos; 

  Poderá, em articulação com CPLP, 
promover eventos que divulguem os 
princípios da campanha (ex: fórum 
sobre direitos humanos, etc..) e 
angariem fundos (ex: exposições e 
vendas de obras; eventos desportivos; 
jantares temáticos); 

  Poderá ceder obras assinadas para 
leiloar;  

  Aceitará a cedência de direitos de 
imagem. 

O que podem fazer? 
 

Para a Campanha “Juntos Contra a Fome! 
Alimentando a Esperança na CPLP”, a 
CPLP pretende realizar e apoiar um 
conjunto de iniciativas que visem a 
divulgação da campanha e a tomada de 
consciência sobre a importância da 
segurança alimentar e nutricional nas 
sociedades. Com o intuito de sensibilizar 
a população, pretende-se uma união de 
esforços, competências, conhecimentos 
e influencias com as entidades que 
decidiram apadrinhar este projeto. 

   Jantares de Beneficência; 

    Leilões de Beneficência; 

    Conferências, Palestras e Seminários; 

    Promoção de Concursos; 

    Divulgação em eventos Públicos; 

   Promoção junto de outras 
personalidades; 

   Utilização dos talentos para ajudar na 
divulgação da campanha. 

http://www.cplp.org/id-2391.aspx
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Secretariado Executivo da CPLP 
Palácio Conde de Penafiel, Rua de S. Mamede (ao Caldas), nº 21 
1100 - 533 Lisboa 

Motivado pelos objetivos da 
campanha, um dos nossos padrinhos, 
o músico moçambicano Costa Neto 
tomou a iniciativa de contribuir para a 
Campanha.  

Dessa forma e após várias reuniões e 
visitas ao nosso Secretariado 
Executivo, Costa Neto elaborou a 
canção que será a oficial da 
campanha Juntos Contra a Fome.  

A primeira versão da canção será 
lançada na apresentação oficial da  

 

 

Vem irmão 
Vem sentir a terra 
Desabrochar esperança 
Flor de nossos sonhos 
 
Vem irmão 
Que a terra tem o segredo 
Da sorte que queremos 
Pra contar a todos.  
 
A abundância está em ti 
A bonança está em mim  
O segredo somos todos 
Juntos, contra a fome 
 
Nossa mente é fértil 
Tão fértil é nossa terra 
E a semente em terra fértil 
Faz o sonho bem real 
 

Agradecimento ao Contributo 

do Padrinho Costa Neto  
(ref.) 
Vem irmão 
Somos capazes 
Todos juntos 
Somos a força e o poder 
Juntos contra a fome 
 
(crianças)  
Vem mamãe 
Vem papai 
Todos juntos  
Somos a força e o poder 
Juntos contra a fome. 
 
Costa Neto 
25/12/2013 

JUNTOS CONTRA A FOME 

Campanha em Maputo no fim de 
fevereiro. 

A letra fala-nos da importância da 
terra, da abundância, a força da 
vontade e mobiliza-nos nesta 
campanha contra a fome.  

Agradecemos desde já ao nosso 
padrinho pela sua iniciativa e vontade 
de contribuir voluntariamente para 
esta causa. 

 


