DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
16 de Outubro de 2008

Lançamento da Rede da Sociedade Civil para a Segurança
Alimentar e Nutricional de São Tomé e Príncipe
No Seminário “Segurança Alimentar e Nutricional, Direito Humano à Alimentação
Adequada e Soberania Alimentar” realizado nos passados dias 8, 9 e 10 de Outubro de
2008 a FONG – Federação das ONGs de São Tomé e Príncipe lançou o desafio às
organizações da sociedade civil para se articularem numa Rede Nacional da Sociedade
Civil tendo em vista melhorar a sua intervenção na temática alimentar.
Para dar início a esse processo as organizações aqui reunidas lançam oficialmente esta
importante iniciativa cujo principal objectivo é aumentar as capacidades das
organizações da sociedade civil de São Tomé Príncipe tendo em vista melhorar o
diálogo e a sua participação na discussão e implementação de políticas de
segurança alimentar e realização do direito humano à alimentação.
Entre as principais atribuições desta Rede inclui-se:
- Acompanhar a implementação das conclusões do Seminário Nacional
realizado;
- Lobby e advocacia junto do Governo para a implementação de políticas de
segurança alimentar;
- Impulsionar o desenvolvimento integrado das comunidades;
- Sensibilização e capacitação dos seus membros sobre a problemática alimentar;
- Participação no diálogo sobre segurança alimentar e direito à alimentação a
nível regional e internacional;
Esta Rede que aqui apresentamos publicamente constituirá uma estrutura informal de
interligação entre diversas organizações da sociedade civil de São Tomé e Príncipe a
qual se encontra aberta à participação de todos os interessados que partilhem os
objectivos e princípios da segurança alimentar, direito humano à alimentação e
soberania alimentar.
Para além da sua intervenção nacional, esta Rede que aqui se inicia promoverá
igualmente um trabalho a nível internacional, dando continuidade ao trabalho que vem
sendo realizado pelas organizações da sociedade civil no espaço dos PALOP.
Convidamos todos os interessados a participar nesta iniciativa de forma a tornar mais
forte a intervenção da sociedade civil de São Tomé e Príncipe na discussão de segurança
alimentar e nutricional. Oportunamente será convocada uma reunião alargada para a
definição dos próximos passos.

