Nota Conceptual
WEBINAR: A MULHER RURAL NOS SISTEMAS AGROALIMENTARES E NA ECONOMIA
13 de Outubro, 2020 – 11h00 – Plataforma Zoom
Contexto
O Dia Mundial da Alimentação 2020 marca o 75º aniversário da FAO num momento excepcional,
em que os países de todo o mundo enfrentam os efeitos generalizados da pandemia da COVID-19.
É hora de olhar para o futuro que precisamos construir juntos sobre o tema “Cultivar, alimentar,
preservar. Juntos. As nossas acções são o nosso futuro”. A crise global gerada pela COVID-19 está
a permitir-nos reflectir sobre o que é realmente importante e as nossas necessidades mais básicas.
Para muitos de nós, esses tempos incertos reacenderam o nosso apreço por algo que muitas vezes
falta a muitos: a alimentação.
O Dia Mundial da Alimentação deste ano faz um chamamento à solidariedade mundial para
ajudar os mais vulneráveis a se recuperarem da crise e se reconstruírem melhor, tornando os
sistemas agroalimentares mais resilientes, robustos e inclusivos para que possam proporcionar
dietas saudáveis a preços acessíveis e sustentáveis para todos. Isto exigirá melhor protecção social,
inovação e digitalização, e práticas agrícolas sustentáveis que preservem os recursos naturais do
planeta, a nossa saúde e o clima.
Neste contexto, todos devemos trabalhar em conjunto para desenvolver respostas e políticas
eficazes e inclusivas. Apesar das contribuições significativas que as mulheres fazem à segurança
alimentar das famílias e ao desenvolvimento económico e agrícola, em muitos países o acesso da
mulher aos serviços sociais e económicos ainda é limitado. As mulheres angolanas representam a
maior proporção da força de trabalho rural que participa activamente na transformação e
diversificação da agricultura e pescas, contribuindo significativamente no sistema agroalimentar
sustentavel das famílias do país.
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Objectivo
O Webinar “A Mulher Rural nos Sistemas Agroalimentares e na Economia” terá como objectivo
geral dar visibilidade à grande contribução das mulheres rurais angolanas e do mundo na
transformação da agricultura e pescas, bem como o reforço da segurança alimentar das famílias. O
formato será um diálogo, precedido por três apresentações com informações da contribução da
mulher rural na economia e na transformação dos sistemas agroalimentares no Mundo, África e
Angola, assim como os avanços no empoderamento económico e social das mulheres rurais.
O Webinar reunirá actores com papéis relevantes para desenvolvimento da agricultura, pescas, o
crescimento económico inclusivo, educação e igualdade de género em Angola. O formato proposto
é em estilo de apresentações Powerpoint e vídeos.
Participantes/ oradores
Palavras de Abertura e Moderação:
1. Ministério da Agricultura e Pescas (MINAGRIP) – Secretária de Estado para as Pescas,
Dra. Esperança Costa
Palestrantes:
1. FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – Economista
Chefe, Dr. Máximo Torero. Tema: “Situação Global da Mulher Rural na Economia e os
Sistemas Agroalimentares”
2. União Africana (UA) - Comissária da União Africana para a Economia Rural e Agricultura,
Dra. Josefa Sacko. Tema: “Empoderamento da Mulher Rural para Alcançar os
Compromissos de Malabo, Agenda Africana 2063 e Agenda 2030”
3. Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) – Secretária de
para Família e Promoção da Mulher, Dra. Elsa Bárber. Tema: “Avanços e Desafios no
Empoderamento Social e Económico da Mulher Rural em Angola”
4. FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – Representante
da FAO em Angola, Gherda Barreto. Tema: “A Mulher Rural na Transformação da
Agricultura Sustentável e a Diversificação Económica de Angola”
5. Primeira-dama da República de Angola, Sua Excelência Dra. Ana Dias Lourenço. Palavras
de Encerramento

Público-alvo do Webinar





Entidades Governamentais Nacionais e Provinciais
Organizações da Sociedade Civil; Organizações de Mulheres, Academia; Sector Privado
Representantes do Sistema das Nações Unidas
Órgãos de Comunicação Social Nacionais e Provinciais
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Programa
Terça-feira, 13 de Outubro – Plataforma Zoom
Horário
11h00 –
11h15

Actividade
Responsável
Abertura: Apresentação dos Ministério da Agricultura e Pescas (MINAGRIP) –
participantes e objectivos
Secretária de Estado para as Pescas, Dra. Esperança
do encontro
Costa

11h15 –
12h15

Apresentações
(10 minutos cada)

- Vídeo: “A Mulher Rural Angolana nos Sistemas
Agroalimentares e na Economia”

Vídeo
(2 minutos cada)

- “Situação Global da Mulher Rural na Economia e os
Sistemas Agroalimentares” – Economista Chefe FAO,
Dr. Máximo Torero
- “Empoderamento da Mulher Rural para Alcançar os
Compromissos de Malabo, Agenda Africana 2063 e
Agenda 2030” – Comissária da União Africana para a
Economia Rural e Agricultura, Dra. Josefa Sacko
- “Avanços e Desafios no Empoderamento Social e
Económico da Mulher Rural em Angola” – Secretária
de para Família e Promoção da Mulher (MASFAMU),
Dra. Elsa Bárber
- Vídeo: “Histórias de sucesso de mulheres angolanas
empreendedoras no sector das Pescas”
- “A Mulher Rural na Transformação da Agricultura
Sustentável e a Diversificação Económica de Angola” –
Representante da FAO em Angola, Dra. Gherda
Barreto

12h15 –
12h30

Encerramento pela
Primeira-dama da República de Angola, Sua Excelência Dra. Ana Dias Lourenço
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