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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório foi elaborado pela ACTUAR e contém a sistematização das
actividades realizadas no âmbito do “Fórum sobre Políticas Públicas para a
Agricultura e Segurança Alimentar e Nutricional” que decorreu no Arquivo Histórico
Nacional em São Tomé e Príncipe entre os dias 20 e 29 de Setembro de 2010.
Este Fórum contou com cerca de 50 representantes de diferentes sectores do governo,
sociedade civil, agências de desenvolvimento e cooperação, embaixadas (Ver Anexo A.1)
e foi organizado pela RESCSAN – Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e
Nutricional em STP no âmbito do Projecto Descentralizado de Segurança Alimentar
(PDSA) do Instituto Marquês de Valle Flôr e Federação das ONG em São Tomé e Príncipe
(FONG-STP), em parceria com a ACTUAR – Associação para a Cooperação e
Desenvolvimento e a Rede Internacional da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar
(IFSN). O Fórum constitui-se como um espaço de diálogo e partilha de experiências com
o intuito de colocar a temática da segurança alimentar e nutricional (SAN) na agenda
política dos diferentes actores de desenvolvimento no país e contou com três momentos
principais que decorrem no Arquivo Histórico Nacional:
1) “Atelier de Capacitação”, com o objectivo de desenvolver as capacidades e
competências dos actores da sociedade civil para trabalhar com a temática da
segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação;
2) “Seminário Internacional”, com o objectivo de discutir os principais
componentes das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e
partilhar experiências entre os diversos actores santomenses e
representantes da sociedade civil dos países de expressão portuguesa;
3) “Feira de Produtos Tradicionais”, com o objectivo de reforçar vínculos
entre os produtores agrícolas, consumidores e outros actores relevantes.
As sessões de trabalho realizadas tiveram uma elevada participação e possibilitaram um
debate amplo entre todos os actores presentes permitindo identificar as principais
dificuldades, bem como reflectir sobre as oportunidades e desafios que se colocam ao
país no campo da SAN. Os resultados deste debate resultaram em duas recomendações
principais:
- A necessidade de o país contar com uma Estratégia Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional de carácter intersectorial que contribua para a melhoria
da qualidade de vida da população santomense.
- A necessidade de fortalecer a intervenção da sociedade civil nesta matéria
através da fortalecimento da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar
e Nutricional (RESCSAN).
Para dar seguimento à primeira recomendação, o Fórum entendeu oportuno
sistematizar os debates e conclusões como primeiro contributo para iniciar o processo
de formulação da política de SAN. O documento foi formalmente entregue ao Governo
através do Exmo. Sr. Ministro do Plano e Desenvolvimento, Agostinho Fernandes,
durante a cerimónia de encerramento do Fórum.
Para dar seguimento à segunda recomendação, o Fórum entendeu oportuno definir os
mecanismos de funcionamento e coordenação da RESCSAN como base para a elaboração
de um regulamento interno, bem como discutir a uma estratégia de intervenção. As
discussões e conclusões foram sistematizadas num relatório detalhado.
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****
RESCSANSTP

A Rede da Sociedade Civil para Segurança Alimentar e Nutricional de São Tomé
e Príncipe (RESCSAN-STP) foi lançada publicamente em 2008 no Dia Mundial da
Alimentação. Trata-se de uma estrutura que reúne 20 organizações com objectivo de
promover o diálogo junto ao Governo e parceiros de desenvolvimento sobre as
questões ligadas à segurança alimentar e nutricional. A mais-valia desta rede passa
pela diversidade dos seus membros os quais são especializados em diferentes áreas
relacionadas com a SAN (agricultura, pescas, mulheres, recursos naturais, saúde,
educação, etc.). A organização em rede de diversos actores aumentou a sua
capacidade de diálogo para intervir na discussão política.

A Federação das Organizações Não Governamentais em São Tomé e Príncipe
(FONG-STP)1 é uma organização de cúpula com o intuito de representar e coordenar
as instituições da sociedade civil nacionais e internacionais com actuação em São
Tomé e Príncipe.

O Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF)2 é uma ONGD que tem por missão a
promoção do desenvolvimento socioeconómico e cultural nos países de língua
portuguesa. Actualmente o IMVF tem em curso em São Tomé e Príncipe o “Projecto
Descentralizado de Segurança Alimentar (PDSA)” financiado pela Comissão Europeia.

O Projecto Descentralizado de Segurança Alimentar em São Tomé e Príncipe
(PDSA)3 é uma iniciativa da FONG-STP e IMVF e tem como objectivo contribuir para
a redução da pobreza e insegurança alimentar e promoção do desenvolvimento.
Pretende reforçar o sector agrícola nacional de STP e reforçar as capacidades das
organizações da sociedade civil tendo em vista um aumento da eficácia e eficiência
das suas intervenções e sua interacção com os demais actores envolvidos nestas
problemáticas.

A ACTUAR – Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento4 é uma ONGD
que tem a temática da segurança alimentar, direito à alimentação e desenvolvimento
territorial como linhas prioritárias de intervenção. A ACTUAR é responsável pela
coordenação e facilitação da “Rede Regional da Sociedade Civil para a Segurança
Alimentar nos PALOP”, um espaço de articulação de organizações que trabalham em
conjunto para fortalecer o diálogo com os Governos e organismos internacionais no
sentido de influenciar a agenda política para a segurança alimentar e o direito
humano à alimentação.

A Rede Internacional da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar (IFSN)5 é
uma iniciativa implementada globalmente pela ActionAid em parceria com outras
organizações através de financiamento da Comissão Europeia. Actualmente integra
30 redes nacionais nas regiões África, Ásia e América Latina envolvendo mais de
1.400 organizações locais com o principal objectivo de fortalecer o diálogo entre
governos e sociedade civil em matéria de segurança alimentar e direito à
alimentação.
1

Mais informações em www.fong-stp.org.
Mais informações em www.imvf.org.
3
Mais informações em www.imvf.org/fotos/editor2/Brochurapdsastp.pdf.
4
Mais informações em www.actuar-acd.org.
5
Mais informações em www.ifsn-actionaid.net.
2
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2. SESSÃO DE ABERTURA DO FÓRUM
Na manhã do dia 20 de Setembro decorreu a Sessão de Abertura do Fórum. A Sra. Maria
Odete Aguiar, Presidente da FONG-STP e Celso Garrido, Coordenador do PDSA, deram as
boas vindas aos participantes e apresentaram os objectivos, estrutura, conteúdos,
horários e programa das iniciativas que iriam decorrer ao longo das duas semanas
seguintes no âmbito do Fórum, designadamente: Atelier de Capacitação sobre Segurança
Alimentar; Seminário sobre Políticas Públicas para a Agricultura e Segurança Alimentar;
Feira de Produtos Tradicionais; Visita ao Projecto PDSA; Iniciativa de Fortalecimento da
Sociedade Civil.

“Erradicar a Insegurança Alimentar e Desenvolver a Agricultura
Camponesa”, mote para o Fórum.

Foi manifestado o desejo de
contar com uma elevada
participação por parte de todos
os actores no sentido de tornar
os debates profícuos e de
contribuir para a elaboração de
propostas concretas para a
promoção
da
segurança
alimentar e nutricional em São
Tomé e Príncipe.

Após a sessão de abertura, iniciou-se o primeiro Workshop no âmbito da iniciativa de
fortalecimento da RESCSAN que continuou durante o período da tarde6. Os trabalhos do
Fórum continuaram no dia seguinte com a realização do Atelier sobre Segurança
Alimentar e Nutricional.

3. ATELIER DE CAPACITAÇÃO “SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL”
Descrição
O Atelier de Capacitação iniciou no dia 21 de Setembro e contou com cerca de quarenta
participantes em representação de organizações da sociedade civil e de vários sectores
do governo com o objectivo geral de desenvolver as capacidades dos actores da
sociedade civil de STP para trabalhar com a temática da segurança alimentar e
nutricional. Os seus objectivos específicos foram:
• Compreender a evolução da discussão e construção do conceito de segurança
alimentar.
• Identificar e caracterizar as principais dimensões da segurança alimentar.
• Compreender a evolução da agenda internacional e normativa internacional de
referência.
• Compreender o conteúdo normativo do Direito à Alimentação
• Identificar e caracterizar os mecanismos de protecção e promoção do Direito à
Alimentação.

6

A ACTUAR produziu um Relatório com a sistematização da Iniciativa de Fortalecimento da RESCSAN.
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• Discutir as principais componentes de uma política nacional de segurança
alimentar.
• Discutir os sistemas de governabilidade da segurança alimentar e nível global,
regional e nacional.
• Desenvolver um trabalho prático sobre mecanismos de coordenação e
funcionamento da RESCSAN.
• Discutir tópicos gerais para uma política de segurança alimentar e nutricional
para STP.
A facilitação do Atelier esteve a cargo da ACTUAR que mobilizou os formadores João N.
Pinto e Francisco Sarmento. Para além destes formadores, o atelier contou ainda com o
imprescindível apoio de outros convidados que facilitaram a discussão e grupos de
trabalho: Élia Henriques (ACTUAR), Regina Domingues (IFSN), José Katiavala (ADRA,
Angola) e Avelino Bonifácio (PONG’s, Cabo Verde).
A metodologia utilizada consistiu em exposição teórica, discussão orientada e trabalhos
de grupo. Um “Manual de Segurança Alimentar” com conteúdos temáticos específicos
para a capacitação e um “CD-ROM Materiais de Apoio” contendo uma compilação de
materiais e textos de apoio adicionais foram elaborados pela ACTUAR e distribuídos aos
participantes. Os participantes tiveram direito a certificado de participação. Em seguida
apresentam-se os conteúdos programáticos da capacitação:
Tópico
1 - Agenda internacional da
Segurança Alimentar

2 – Evolução da
Governabilidade da Segurança
Alimentar

3 - Evolução da discussão e
construção do conceito de
Segurança Alimentar e
Nutricional

4 - Dimensões da Segurança
Alimentar e Nutricional

5 - Direito Humano à
Alimentação

Conteúdo
- Evolução da agenda internacional (Cimeiras Mundiais);
- Normativa internacional de referência para a SAN (Acordos e
Regulação);
- Soberania Alimentar (histórico de mobilização e proposições da
sociedade civil);
- A evolução da regulação no sistema agro-alimentar;
- Sistemas de governabilidade da segurança alimentar e nível
global, regional e nacional;
- A Reforma do Comité de Segurança Alimentar Mundial; CAADP e
Parceria Global contra a fome;
- Implicações para as políticas em África (A ser desenvolvido no
Seminário a decorrer nos dias 22 e 23).
- Segurança Alimentar: Evolução da discussão e construção do
conceito;
- Conceito relacionados: fome, desnutrição, pobreza e
desenvolvimento rural;
- Panorama global da fome e situação da insegurança alimentar
global em São Tomé e Príncipe;
- Dimensões principais (disponibilidade, acesso, uso e consumo e
estabilidade);
- Outras dimensões: temporal (insegurança alimentaria crónica e
sazonal), espacial (níveis macro, meso, micro), cultural e social,
inocuidade dos alimentos (food safety), sustentabilidade;
- Insegurança Alimentar e Vulnerabilidade (determinantes,
manifestações, riscos, grupos vulneráveis, indicadores);
- Origem, evolução e conceito de Direitos Humanos;
- Protecção dos direitos humanos a nível internacional: Sistema da
ONU e normativa internacional de referencia;
- Protecção dos direitos humanos a nível regional: Sistema
interamericano e africano e normativa regional de referência;
- O Direito à Alimentação na legislação internacional;
- Conteúdo normativo do Direito à Alimentação (PIDESC;
Comentário Geral Nº 12; obrigações e violações);
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6 - Políticas públicas para a
Segurança Alimentar e
Nutricional
7 - Trabalho em Grupo:
Fortalecimento da RESCSAN
8 - Trabalho em Grupo:
Estratégia de Segurança
Alimentar para STP

- Promoção do Direito à Alimentação a nível internacional e
nacional: Relator especial da ONU; Directrizes Voluntarias da FAO
e experiências de países seleccionados;
- Mecanismos de promoção e observância do direito à alimentação
a nível do Estado e Sociedade Civil;
- A abordagem baseada em Direitos e o Papel da sociedade civil;
- Como realizar um Diagnóstico sobre o Direito à Alimentação;
- Estratégias e Programas Nacionais de Segurança Alimentar;
- Componentes das políticas nacionais (intersectorialidade,
equidade, descentralização, participação social, atribuição de
recursos);
- Exercício prático sobre oportunidades e desafios para a RESCSAN
e discussão sobre mecanismos de coordenação e funcionamento
(Regulamento, Plano Acção, Coordenação Temática);
- Exercício prático sobre oportunidades e desafios para a política
de segurança alimentar em STP e discussão sobre proposta da
sociedade civil;

Sistematização
• A capacitação começou a discussão sobre a evolução da agenda internacional
da luta contra a fome e promoção da segurança alimentar no sentido de
introduzir os participantes no tema e dar a conhecer as principais iniciativas
desenvolvidas ao longo do tempo. Nesta discussão sublinhou-se a sucessiva
criação de agências internacionais no seio das Nações Unidas – designadamente a
FAO, PAM, UNICEF entre outras – cujos mandatos guardam relação com a luta
contra a fome e garantia da alimentação e nutrição. No que respeita às iniciativas
intergovernamentais deu-se particular destaque ao histórico dos compromissos
assumidos através das Cimeiras Mundiais da Alimentação e Nutrição (1974,
1992, 1996, 2002, 2006, 2009) entre outras iniciativas.
• Da agenda internacional passou-se para a
discussão da evolução e construção do
conceito de segurança alimentar com o
intuito de evidenciar os sucessivos
enfoques e abordagens que lhe foram
introduzidos ao longo do tempo. Com
detalhe foram abordados os sucessivos
debates (I Guerra Mundial, Década de 1970,
Década de 1980, Década de 1990) que
levaram à construção do conceito actual.

João Pinto discute com os participantes o
conceito de segurança alimentar

• Seguidamente discutiu-se o conceito
actualmente mais aceite (definição da FAO de 1996) evidenciando os seus
componentes e algumas críticas associadas. Foi feita uma comparação com
outras definições em uso, designadamente a utilizada pelo Brasil, no sentido de
identificar pontos de convergência e divergência entre conceitos.
• Uma vez introduzida a discussão sobre a evolução da agenda internacional e da
construção do conceito passou-se à discussão das principais dimensões da
segurança alimentar e nutricional (Acesso, Disponibilidade, Uso e Consumo,
Estabilidade) entre outras dimensões (temporal, espacial, food safety, cultural,
sustentabilidade). Para além da exposição teórica e debate, foram realizados
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trabalhos de grupo subordinados a duas das dimensões principais - Acesso e
Disponibilidade – tendo presente a realidade do país. Em seguida apresenta-se
uma síntese da discussão de cada grupo de trabalho:
Tema em Discussão: o pilar “Acesso”
Melhoria dos sistemas de produção e comércio
Agricultura, pescas, floresta
Preços
Infra-estruturas
Armazenamento
Transportes e comunicação
Mercados
Vigilância sanitária
Dificuldades
Agricultura
•
Acesso à terra
•
Produtos básicos/Dimensão das parcelas
Redistribuição das terras
•
Fazem-se trespasses ilegais
Aptidão agrícola
•
Necessidade
de
planificação
dos
sectores,
dependendo da aptidão das terras
•
A terra tem boa capacidade produtiva, mas as
culturas são inapropriadas
Lei de terras
•
O Estado deve definir o tipo de culturas
Falta de capacitação

Iniciativas em Curso
•
Projectos comunitários
•
•

Recenseamento agrícola (2011)
Príncipe – devolução voluntária de terra
improdutiva – com declaração pessoal, reconhecida

•

Já existe uma carta de aptidão agrícola, tem de ser
aprovada no parlamento

•

Fábrica de gelo

Pescas
•
Falta de meios (anzóis, redes, sal), pois tudo depende
da importação
•
Dificuldade no acesso ao crédito
•
Transformação/Comercialização
•
Falta de fiscalização (malha das redes, explosivos,
pirogas em madeiras que deviam ser protegidas)
•
Falta de infra-estruturas

Tema em Discussão: “o pilar Disponibilidade”
Promoção do desenvolvimento e garantia de protecção social
Emprego
Formação
Educação alimentar
Saúde
Habitação
Saneamento
Inclusão e segurança social
Dificuldades
Educação - Alimentação escolar
•
Ausência de verbas: é o PAM que dá os alimentos
básicos e está de saída de São Tomé e Príncipe
•
Problemas de distribuição e armazenamento
(Cauê)
•
Falta de apoios sociais
•
Problemas nutricionais, desnutrição infantil
•
Saúde
•
Grupos específicos – desnutrição
•
Saneamento

Iniciativas em Curso
•
Hortas escolares (Escola OQUE DA REI, Escolas
de SANTANA, Distrito Cantagalo)
•

Formação para a Alimentação
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• As conclusões dos trabalhos de grupo foram amplamente discutidas ente todos os
participantes à luz dos conhecimento entretanto adquiridos. Um dos principais
pontos sublinhados nesta discussão foi considerar que para alcançar a segurança
alimentar é necessário ter em conta, simultaneamente, as múltiplas dimensões da
SAN, pelo que se torna necessário adoptar um enfoque intersectorial na
definição das políticas, envolvendo os vários sectores do governo em conjunto
com a participação da sociedade civil. Outras notas importantes resultantes da
discussão foram: i) A alimentação deve ser encarada como um Direito Humano
Fundamental; ii) A Segurança Alimentar deve ser objectivo de politicas públicas; iii)
A Segurança Alimentar é uma responsabilidade colectiva (Governo, Sociedade Civil,
organismos internacionais).

Trabalhos de Grupo

• Foram ainda discutidas medidas gerais que contribuem para cada uma dessas duas
dimensões principais, designadamente a melhoria dos sistemas de produção,
distribuição e comércio pelo lado da disponibilidade, incluindo melhoria dos sistemas
agrícolas, pecuária, pescas e florestas, infra-estruturas, mecanismos de preços e
mercados. Pelo lado do acesso aos alimentos, discutiram-se medidas de promoção do
desenvolvimento e garantia da protecção social, incluindo questões de emprego,
educação, saneamento, habitação, saúde e segurança social.
• Seguidamente discutiram-se as noções de
insegurança alimentar e vulnerabilidade
evidenciando a sua relação com a promoção
da segurança alimentar. Em concreto foram
debatidas: principais causas e manifestações
associadas e principais grupos vulneráveis.
• A discussão sobre a evolução do sistema da
governabilidade da segurança alimentar foi
outro tema importante durante a capacitação
Participantes no Atelier de Capacitação
enquanto mecanismo para facilitação do
debate, a convergência de posições e a coordenação de acções para melhorar os níveis
de segurança alimentar, quer a nível global, quer a nível regional e nacional. Analisouse a evolução da regulação ao longo do tempo dando destaque particular às iniciativas
recentes incentivadas pelas Nações Unidas e outros actores.
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• Em seguida debateram-se os sistemas de
governabilidade a nível global, regional e
nacional evidenciando que a governabilidade
da segurança alimentar envolve distintos
actores, como sejam governo e sociedade,
agricultores, ambientalistas, grupos de
direitos
humanos,
produtores
de
tecnologias alimentares, exportadores, etc.
Sublinhou-se ainda que, não obstante a
importância de um quadro global de
Sarmento aborda as questões da
governabilidade coerente e coordenado, Francisco
governabilidade da segurança alimentar
regimes nacionais de governabilidade da
segurança alimentar contribuirão significativamente para redireccionar as
políticas nacionais alimentares e para as transformar em efectivas políticas
nacionais de segurança alimentar.
• No seguimento, discutiram-se os sistemas nacionais de segurança alimentar
actualmente em curso nos PALOP (nível nacional) e os esforços empreendidos a
nível regional e sub-regional, designadamente ao nível da CAADP e NEPAD.
• Por fim, os participantes foram ainda introduzidos no debate sobre a Parceria
Global contra a Fome e sobre o processo de reforma do Comité Mundial de
Segurança Alimentar (CFS) evidenciando as suas implicações para o sistema de
governança mundial da segurança alimentar.
• Outro tema amplamente debatido foi a
questão do Direito Humano à Alimentação.
Neste âmbito, passaram-se em revista
questões gerais relativas aos Direitos
Humanos,
designadamente
normativa
internacional de referência (Declaração
Universal dos Direitos Humanos, Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos,
Pacto
Internacional
dos
Direitos
Económicos, Sociais e Culturais) e suas
características.

Discussão sobre Direito à Alimentação

• Posteriormente, entrou-se com detalhe no direito à alimentação começando por
mostrar como este direito vem sendo consagrado nos principais instrumentos
legais e normativos de referência, bem como evidenciado em múltiplas
declarações internacionais. Em seguida entrou-se na análise detalhada do
conteúdo deste direito, tendo como base o definido no Comentário Geral Nº 12 do
Comité aprovado em 1999 pelo Comité de Direitos Económicos, Sociais e
Culturais (CDESC) da ONU.
• No seguimento, discutiram-se as obrigações que cabem aos Estados no que
concerne a este direito humano. Foi ainda explicitado o conteúdo das Directrizes
Voluntárias da FAO para a realização progressiva do Direito à Alimentação em
cada contexto nacional enquanto instrumento (não vinculativo) de apoio aos
países em matéria de direito à alimentação.
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• Em seguida introduziu-se o debate sobre o tema da Soberania Alimentar
enquanto noção que vem crescendo desde os anos noventa impulsionada por um
vasto conjunto de movimentos sociais, ONG, redes e outras organizações em todo
o mundo. Neste âmbito foi discutida a evolução do debate e as medidas propostas
por este modelo alternativo, designadamente: i) Direito a definir políticas
alimentares de forma soberana; ii) Prioridade à produção e comércio locais
através de formas agroecológicas e mais “justas”; iii) Alimentos e agricultura fora
dos acordos comerciais; iv) Acesso e controle sobre recursos por parte dos
agricultores; v) Participação e controle popular nas políticas públicas.
• Em seguida introduziu-se a discussão sobre as políticas públicas de segurança
alimentar. Começou-se pela apresentação das iniciativas internacionais em curso
de apoio aos governos para a formulação destas políticas, designadamente o
Programa Especial da FAO para a Segurança Alimentar. Verificou-se o estado
global de formulação e/ou implementação das políticas nas diferentes regiões.
• Posteriormente discutiu-se com detalhe as principais componentes vinculadas às
políticas de segurança alimentar, designadamente: i) Forte compromisso político;
ii) Salvaguarda do Direito à Alimentação; iii) Múltiplas dimensões da SAN;
Intersectorialidade das acções; iv) Participação social; descentralização; v)
Equidade; vi) Atribuição de recursos.
• No dia 25 de Setembro realizou-se uma visita aos beneficiários do PDSA
(Projecto Descentralizado de Segurança Alimentar), nas comunidades de Amparo
II e Trindade (distrito de Mezoochi) e Mesquita (distrito de Lobata). Foram
visitadas duas propriedades, com cerca de 2 hectares cada uma, com produção de
diversos tipos de frutos, hortícolas, produtos alimentares, ervas condimentares e
aromáticas. Foi também visitado um transformador de café, cacau, banana seca e
óleo de palma, que mostrou o funcionamento das máquinas e utensílios.

Visita aos beneficiários do Projecto PDSA
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• No seguimento da visita, introduziu-se na discussão o tema das Tecnologias
Sociais enquanto boas práticas que se caracterizam pela sua simplicidade, baixo
custo e são facilmente aplicadas a partir de recursos e mão-de-obra local.
Destacou-se o facto de estas tecnologias serem construídas socialmente e
incluírem processos de desenvolvimento com base nos actores locais
(comunidades, movimentos sociais e outras organizações, comunidade científica
e políticos). Foram discutidos exemplos concretos de tecnologias sociais para
aproveitamento da energia solar (fornos solares, secadores solares, etc.),
aproveitamento de dejectos e resíduos orgânicos (Biodigestores, Latrinas de
Poço, Latrinas com reservatório Água, Latrinas de Compostagem, Sistemas
separação Urina, Sistemas Secos) captação e aproveitamento da água (sistemas
de captação de água nos telhados, sistemas de captação de água no solo, sistemas
de armazenamento em diferentes tipos de cisternas). Verificou-se que São Tomé
poderia beneficiar da introdução de tecnologias sociais em diferentes áreas dado
serem opções simples e com baixo custo.
• Outro tema de trabalho foi a realização de um exercício prático com os
participantes sobre as oportunidades e desafios para uma política de segurança
alimentar em São Tomé e Príncipe. Este exercício foi realizado através da
organização dos participantes em vários grupos de trabalho ao longo da
capacitação que, com o apoio de facilitadores, foram desafiados a discutir as
seguintes questões: i) Como iniciar o processo de formulação da política de SAN
em São Tomé e Príncipe?; ii) Que actores e sectores devem estar envolvidos na
formulação da política?; iii) Quais devem ser os Principais Passos / Etapas do
processo de formulação da política?; iv) Como financiar o processo de formulação
da política?; v) Que prioridades pretendemos (medidas curto prazo e longo
prazo)?

Participantes durante os Trabalhos de Grupo
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• O resultado deste exercício foi sistematizado no documento “Contribuição da
Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional (RESCSAN)
para uma futura Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
em São Tomé e Príncipe”. Este documento contou também com os contributos
das discussões proporcionadas pelo Seminário (ver ponto4) e foi formalmente
entregue ao Governo na cerimónia de encerramento do Fórum (ver ponto 5).
• Outro tema de trabalho incluído na capacitação foi a realização de um exercício
prático sobre oportunidades e desafios para o fortalecimento da RESCSAN. Este
exercício foi realizado através da organização dos participantes em vários grupos
de trabalho ao longo da capacitação que, com o apoio de facilitadores, foram
desafiados a discutir as seguintes questões: i) Quais devem ser os objectivos e
missão da RESCSAN?; ii) Quais devem ser as áreas temáticas de intervenção?; iii)
Quais os mecanismos de coordenação e funcionamento?
• O resultado deste exercício foi sistematizado no “Relatório da Iniciativa de
Fortalecimento da RESCSAN”. Para além dos trabalhos realizados durante o
Atelier de Capacitação, este exercício prosseguiu ao longo dos meses de Setembro
e Outubro. As actividades realizadas e os resultados alcançados descrevem-se no
relatório mencionado.
• No último dia da capacitação os participantes foram presenteados com uma pequena
actuação de dança da “Roda dos Sete”, representando os sete países da CPLP.

A “Roda dos sete”, representando os países da CPLP
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4. SEMINÁRIO INTERNACIONAL “POLÍTICAS PÚBLICAS
E SEGURANÇA ALIMENTAR”

PARA A

AGRICULTURA

Descrição
O Seminário realizou-se nos dias 22 e 23 de Setembro e contou com cerca de cinquenta
participantes em representação de organizações da sociedade civil, e de vários sectores
do governo, sociedade civil, agências de desenvolvimento e cooperação e ainda
embaixadas, e teve como objectivo geral discutir os principais componentes das
políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e partilhar experiências entre os
diversos actores santomenses e representantes da sociedade civil dos países de
expressão portuguesa (Brasil, Cabo Verde, Angola). Procurou-se, assim, colocar esta
temática na agenda dos diversos actores são-tomenses com responsabilidade e
intervenção nestes temas, criando um clima propício à celebração de um pacto nacional
para a erradicação da insegurança alimentar e o desenvolvimento da agricultura
camponesa.
A facilitação do Seminário esteve a cargo da ACTUAR, que moderou a discussão e os
grupos de trabalho. Um Documento de Base foi previamente preparado pela ACTUAR e
distribuído pelo secretariado aos participantes como introdução à discussão do
seminário em três tópicos principais: Tópico 1 - Acesso e Gestão de Recursos Naturais;
Tópico 2 - Políticas de preços, crédito e acesso a mercados; Tópico 3 - Segurança
Alimentar e Agricultura Sustentável. O programa do Seminário foi o seguinte:

DIA 22, Quarta-Feira
08:30-09:00 Registo de Participantes
09:00-09:30 Cerimónia de Abertura

- Exmo. Sr. Ministro do Plano e Desenvolvimento
- Exma. Sra. Maria Odete Aguiar, Presidente da FONG –
Federação de ONGs de São Tomé e Príncipe

09:30-10:30 Visita a Feira de Produtos
Tradicionais
10:30-11:00 Acções em curso em STP
§ Apresentação do Projecto PDSA

Celso Garrido, Coordenador PDSA

§ Acções em curso no sector da Agricultura

Américo Rocha, Direcção Nacional de Agricultura

§ Acções em curso no sector da Saúde

Hortência Viegas Paquete, Ministério da Saúde

§ Acções em curso sector da Educação

Nelma Carvalho, Nutricionista

§ Acções em curso no sector das Pescas

Olavo Aníbal, Direcção Nacional das Pescas

§ Acções em curso no sector da Pecuária

Idalécio Barreto, Direcção Nacional da Pecuária

10:30-11:00 Pausa para Café
11:00-12:30 Grupos de Trabalho Temáticos
Tópico 1 – Acesso e Gestão de Recursos
Naturais
Tópico 2 – Politicas de Preços, Crédito e
Acesso a Mercados
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Tópico 3 – Agricultura
Segurança Alimentar

Sustentável

e
Moderador: Francisco Sarmento

12:30-14:00 Almoço e Contactos Bilaterais
14:00-15:00 Continuação dos trabalhos de
grupo

Para cada tópico serão desenvolvidos textos de
apoio e questões para reflexão dos grupos. Os
trabalhos desenvolvem-se em grupos para discutir
o tópico e as conclusões serão apresentadas em
plenária.

15:00-16:00 Apresentação das conclusões
dos Grupos e Debate
16:00-16:30 Pausa para Café
17:00-18:00 Debate
DIA 23, Quinta-Feira
Moderador: João Pinto

09:30-11:00 Partilha experiências da
sociedade civil em outros países
§
§
§
§
§
§
§

Experiência Mobilização a nível global

Regina Domingues, IFSN

Experiência da Rede dos PALOP

João Pinto, ACTUAR

Experiência de Angola

José Katiavala, ADRA

Experiência de Cabo Verde

Avelino Bonifácio, PONG’s

11:00-11:30 Pausa para Café
11:30-12:30 Debate

Síntese
• No primeiro dia do evento, após a apresentação, pela Sra. Presidente da FONG,
Maria Odete Aguiar, dos objectivos do fórum, seguiu-se a abertura oficial, pelo
Exmo. Sr. Ministro do Plano e Desenvolvimento, Agostinho Fernandes, que
desejou que os trabalhos do fórum fossem produtivos e manifestou a abertura e
disponibilidade do governo para trabalhar conjuntamente com a sociedade civil.

Exmo. Sr. Ministro do Plano e Desenvolvimento
(ao centro) acompanhado por Celso Garrido
(PDSA) e Maria Odete Aguiar (FONG-STP), na
abertura oficial do Seminário.
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• Após a abertura oficial, o Sr. Ministro realizou uma visita à Feira de Produtos
Tradicionais, espaço este que tinha como objectivo reforçar os vínculos entre os
produtores agrícolas, consumidores e outros actores relevantes. Na Feira foi
possível ver não só alimentos produzidos em São Tomé e Príncipe, pelos
beneficiários do PDSA, mas também artesanato e diversos utensílios fabricados
por produtores locais.

Exmo. Sr. Ministro do Plano e
Desenvolvimento em visita à Feira (ao
centro), acompanhado por Celso Garrido
(PDSA) e Maria Odete Aguiar (FONG-STP)

Feira de Produtos Tradicionais realizada durante o Fórum

• Após a visita seguiu-se uma breve apresentação não prevista no programa por
parte do Sr. Aguinaldo Ceita, da CST (Companhia Santomense de
Telecomunicações), sobre a importância das novas tecnologias para o
cadastramento e diagnóstico na agricultura, apresentando a ferramenta Google
Earth.
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• Seguidamente, o Sr. Celso Garrido, o coordenador do PDSA, apresentou o projecto
e falou da sua execução pela RESCSAN, mencionando a parceria existente entre a
FONG-STP e o Instituto Marquês de Valle Flor. Este projecto, explicou, incide
sobre as questões de apoio à produção agrícola no país e pretende trazer uma
nova abordagem às questões da alimentação, para além do reforço da sociedade
civil. Falou sucintamente sobre a realidade em São Tomé e Príncipe, em termos
de geografia e potencialidades agrícolas e apontou ainda o deficit na produção
alimentar e consequente necessidade de importação de bens de primeira
necessidade. Finalmente, apresentou em detalhe as iniciativas em curso e
previstas no âmbito do PDSA.
• Posteriormente seguiu-se um conjunto de intervenções por parte de
responsáveis de vários sectores do governo com o objectivo de dar uma
panorâmica da situação actual do país.
• O Sr. Américo Rocha, da Direcção Geral da Agricultura, falou sobre algumas
iniciativas em curso, designadamente as medidas de incentivo à produção
nacional e as acções para diversificação dos produtos agrícolas. Posteriormente
abordou várias medidas que o novo executivo governativo pretende tomar em
termos de segurança alimentar em São Tomé e Príncipe, nomeadamente: i)
Incentivar a produção nacional diversificada, como forma de diminuir as
importações – É necessário adoptar medidas políticas para que o agricultor possa
produzir a baixo custo, de modo a que o preço no mercado seja acessível; ii)
Reabilitar e construir infra-estruturas de irrigação, em grande escala; iii)
Construir reservatórios de água para enfrentar as épocas de seca; iv) Construir e
reabilitar as pistas rurais, para facilitar o acesso ao mercado; v) Construir
armazéns; vi) Realizar uma reforma agrária acompanhada de assistência técnica;
vii) Fortalecer o sistema estatístico para avaliação da quantidade, qualidade e
sustentabilidade da produção; viii) Tomar medidas para estancar os furtos; ix)
Promover feiras agrícolas como estímulo ao consumo da produção local; x)
Combater as queimadas provocadas e dar formação sobre técnicas de limpeza e
preparação do terreno; xi) Construir dados meteorológicos para apoio à
planificação e para a segurança da produção; xii) Integrar agricultura e pecuária –
o gado alimenta-se de um dos principais produtos agrícolas;
• Finalmente, sublinhou a importância de se
promover a segurança alimentar no país
referindo o seu entendimento sobre essa
questão: “Trabalhar para o aumento da
produção e melhoria da qualidade dos
produtos; o resultado deve ser visto nos
mercados”.

Diferentes sectores do Governo falaram
sobre a situação do país

• Em seguida, a Sra. Hortência Viegas Paquete, nutricionista do Centro Maternoinfantil da cidade de São Tomé, fez uma apresentação acerca das necessidades
nutricionais, alertando para o facto de há 30 anos atrás não existir um quadro de
desnutrição e de há 1 ano para cá terem começado a surgir casos de morte
associados a problemas alimentares e nutricionais. Identificou os grupos mais
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vulneráveis – crianças, mulheres grávidas e aleitantes – e considerou essencial a
existência de uma parceria entre todos os ministérios para a realização de
projectos que visem ultrapassar os problemas da insegurança alimentar no país.
Destacou o levantamento realizado em 2009, onde foram detectados casos de
desnutrição leve, moderada e grave e uma grande quantidade de casos de baixo
peso em crianças e de desnutrição em grávidas.
• Como complemento a esta intervenção, a nutricionista do projecto PDSA, Sra.
Nelma Carvalho, alertou para a necessidade de construção de uma tabela dos
valores nutricionais dos alimentos tradicionais de São Tomé, para que seja
possível criar indicadores mais fiáveis para a avaliação da nutrição. Falou
também do problema que a eminente saída do PAM (Programa Alimentar
Mundial) vai criar, uma vez que é deste programa que depende a alimentação nas
escolas. Falou da necessidade de haver uma Lei de Bases para o programa de
alimentação e saúde escolar, a fim de que exista uma estratégia para colmatar a
saída do PAM. Considerou que o ideal seria existirem comissões de gestão (uma
por escola) e um conselho distrital de fiscalização, com a coordenação do
Ministério da Educação.
• Na sua apresentação, a técnica alertou ainda para a necessidade de capacitação
das cantineiras escolares na confecção dos alimentos de forma sã, da elaboração
de um manual de apoio aos professores com actividades sobre nutrição e
ressaltou a necessidade da produção de material de sensibilização sobre
alimentação e nutrição. Aproveitou ainda para falar do projecto de elaboração de
um livro de receitas com produtos locais, realizado no âmbito do PDSA.
• Em seguida, o representante da Direcção
Geral das Pescas, Sr. Olavo Aníbal, falou dos
problemas de manuseamento de pescado
na fase pós-captura devido à falta de
equipamentos, instalações e formação
adequada. Referiu também a necessidade
de se elaborarem leis de protecção das
espécies, principalmente na altura da
desova. O técnico entende que o seu
Ministério deverá trabalhar em conjunto
O seminário contou com uma elevada
com as ONG, montando um sistema de
participação demonstrando o interesse
infra-estruturas e assistência técnica para a pelo tema por parte de diferentes sectores.
conservação e comercialização do pescado.
Declarou que vai ter início a construção de uma infra-estrutura desta natureza no
mercado novo e que existe um projecto com a cooperação espanhola para
melhorar a qualidade e quantidade dos produtos provenientes de Neves, Santa
Catarina, Porto Alegre e Príncipe. Entende também que as mulheres que
trabalham na área da conservação e comercialização devem ter mais formação
para melhor poderem realizar o seu trabalho. Também em termos de formação e
informação, considera essencial dar a conhecer os novos meios de pagamento
que o Ministério utiliza e daí estar já a ser realizado um trabalho para integrar os
pescadores no sistema, a fim de que saibam como solicitar NIF e abrir uma conta.
• O representante da Direcção Geral da Pecuária, Sr. Idalécio Barreto, falou dos
principais problemas diagnosticados na sua área de actuação, designadamente a
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baixa produção de gado, que não sustenta as necessidades da população e o
problema da alimentação do gado devido à seca. Abordou também os problemas
de saúde animal e a falta de capacitação dos produtores. Como mecanismos de
solução, apresentou a aposta no crescimento da população de bovinos, através da
importação de reprodutores, no aumento do número de suínos de produção local
e na formação dos quadros técnicos e produtores.
• Após este conjunto de comunicações, todos os presentes foram convidados a
organizar-se em grupos de trabalho. Para o efeito, a ACTUAR fez uma
contextualização da discussão sobre a situação da agricultura no continente
africano e de algumas iniciativas internacionais em prol do desenvolvimento
deste sector na região. Evidenciou com dados que mostram que, não obstante
alguns avanços em termos de desenvolvimento agrícola, o crescimento não foi
suficiente para atingir as metas de redução da pobreza e da insegurança
alimentar, que prevalecem como desafios sérios para a região. Sublinhou também
que, apesar da importância do sector agrícola como motor de crescimento, são
necessários recursos adicionais e politicas mais eficazes para aumentar o
investimento e desenvolver políticas e programas eficazes no sector. Foi ainda
efectuada uma apresentação sobre cada um dos tópicos propostos e os objectives
para os trabalhos de grupo.

Participantes durante os trabalhos de grupo do Seminário

• Os trabalhos tiveram o seu início no segundo período da manhã e continuaram
após o almoço colectivo que se realizou nas instalações onde decorreu o
seminário. Após os trabalhos, cada grupo fez uma apresentação em plenária
seguida de debate.
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Durante o almoço-convívio integrado no programa do seminário os participantes puderam trocar
experiências, continuar a discussão e desenvolver contactos bilaterais.

• A estrutura dos trabalhos de grupo e da correspondente apresentação em
plenária incluiu: problemas, identificados, conclusões e recomendações. O
resultado deste exercício foi posteriormente sistematizado no documento
“Contribuição da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e
Nutricional (RESCSAN) para uma futura Estratégia Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional em São Tomé e Príncipe”. Este documento contou
também com os contributos das discussões proporcionadas pelo Atelier de
Capacitação (ver ponto 3) e foi formalmente entregue ao Governo na cerimónia
de encerramento do Fórum (ver ponto 5). Os seguintes temas em debate foram
sistematizados: i) Agricultura, Pecuária e Pescas; ii) Acesso à Terra e Gestão de
Recursos Naturais; iii) Políticas de Preços, Crédito e Acesso a Mercados; iv) Saúde
e Nutrição; v) Educação; vi) Monitoria da Insegurança Alimentar e
Vulnerabilidade; vii) Atribuição de Recursos e Orçamento.
• O segundo dia do seminário incidiu sobre a importância da mobilização e
participação social nas políticas públicas e partilha de experiências sobre
iniciativas desenvolvidas pela sociedade civil em outros países. Os convidados de
Angola, Brasil e Cabo Verde partilharam as suas experiências.
• Começando pelo nível global, assistimos a uma
apresentação por parte da Sra. Regina
Domingues, representante do IFSN, que
descreveu o histórico de mobilização da rede
internacional da sociedade civil para a
segurança alimentar. Trata-se de um processo
de mobilização e fortalecimento da sociedade
civil que vem sendo realizado desde 2004 com o
apoio da Comissão Europeia. Actualmente,
existem 30 redes nacionais e 3 regionais que
trabalham em conjunto ao nível do diálogo
político sobre segurança alimentar e direito à
alimentação. Foram ainda abordados alguns
resultados alcançados e as principais
dificuldades existentes.

Regina Domingues (IFSN), partilha
experiências de mobilização da
sociedade civil a nível global.
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• Do nível global passou-se ao nível regional
com o exemplo do trabalho de mobilização
levado a cabo pela Rede Regional da
Sociedade Civil para a Segurança Alimentar
dos PALOP. Para além da RESCSAN (São
Tomé e Príncipe), integram a rede a ADRA
(Angola), PONG’s (Cabo Verde), RESSAN-GB
(Guiné-Bissau) e ROSA (Moçambique). A
apresentação esteve a cargo do Sr. João
Pinto, da ACTUAR, organização responsável
João Pinto (ACTUAR), aborda os desafios
por coordenar esta rede. Foram abordados
para a mobilização ao nível da CPLP.
os esforços conjuntos que têm sido
empreendidos, que incluem o trabalho em rede, construção de parcerias,
pesquisa, capacitação e partilha de conhecimento bem como acções de lobby e
advocacy que contribuem para influenciar a definição, implementação e
monitoria de políticas nacionais de segurança alimentar e marcos legais do
Direito à Alimentação. Foram passados em revista as principais intervenções a
nível regional desde 2007, bem como identificados os principais problemas e
desafios para o futuro.
• Do nível regional passou-se para o plano
nacional. O representante da ADRA7 de
Angola, Sr. José Maria Katiavala, falou da
mobilização da sociedade civil no seu país,
em matéria de segurança alimentar e da
elaboração e aprovação da Estratégia
Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (ENSAN). Referiu que a
sociedade civil participou no processo de
consultas públicas e das perspectivas que
José Katiavala, (ADRA) partilha a
se colocam à participação social pela
experiência da ADRA
implementação do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar no âmbito dessa política. Foram ainda abordadas as
iniciativas da sociedade civil no âmbito da discussão das políticas de terra.
• Em seguida, o Sr. Avelino Bonifácio, da
PONG’s8 de Cabo Verde falou da
vulnerabilidade da Segurança Alimentar
e Nutricional no seu país e descreveu o
Projecto
Nacional
de
Segurança
Alimentar, que tem como finalidade criar
as condições para uma Segurança
Alimentar
durável
e
reduzir
estruturalmente a pobreza. Falou ainda
da experiência de mobilização e
participação da sociedade civil, dando
também
exemplos
de
boas
práticas/Iniciativas/projectos de ONG.

Avelino Bonifácio (PONG’s) partilha a
experiência de Cabo Verde.

7

ADRA – Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (Angola). Mais informações em www.adraangola.org.
8 PONG’s – Plataforma das ONGs de Cabo Verde. Mais informações em www.platongs.org.cv.
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• Avelino Bonifácio teceu algumas considerações acerca do que as redes da
sociedade civil podem fazer. Considera essencial que as redes não interfiram com
o trabalho individual dos seus membros e que se descentralizem. Considerou ser
importante que os membros sintam necessidade da rede e que fiquem
claramente definidas as responsabilidades de cada membro. Considera que em
São Tomé e Príncipe a descentralização é ainda muito reduzida e que a sociedade
civil tem de ser fortalecida. As redes devem capacitar com formação e
informação, para que se identifiquem junto das populações as necessidades e
prioridades e se mobilizem as capacidades para ultrapassar as dificuldades de
cada uma, “para que o Estado deixe de ir às roças levar, mas que sinta
necessidade de ir buscar, produtos, conhecimentos, experiências” afirmou,
referindo-se a São Tomé e Príncipe.
• Em seguida houve um profundo debate sobre a importância da participação
social na construção das políticas de segurança alimentar e sobre as
oportunidades para a sociedade civil, tendo em conta a realidade de São Tomé e
Príncipe.
• Respondendo
a
várias
questões
levantadas pela plenária, o Sr. Francisco
Sarmento falou da mobilização da
Sociedade Civil a nível internacional na
última década, sublinhando os esforços
que vêm sendo realizados para que a
sociedade civil tenha um assento formal
nas discussões internacionais sobre
segurança alimentar. No entanto, referiu
que esta mobilização não tem a ver com
Participantes levantam questões para
formalidade, explicando que na sua
discussão no seminário.
opinião as redes não devem ser mais do
que espaços de discussão para influenciar as políticas dos governos. Os objectivos
devem ser juntar as forças da Sociedade Civil para fazer pressão junto de
Governos e organismos competentes, no sentido de melhorar as politicas
públicas. As redes devem trabalhar para tentar captar recursos para a
capacitação das organizações membro. Na maior parte dos países, as redes
tiveram que lutar para terem a sua voz escutada pelos governantes, construindo
relações de confiança para tentar influenciar algumas acções no sentido de elas
serem mais eficazes. Apesar de serem estruturas flexíveis que não devem fazer
concorrência aos seus membros, não podem ser entidades ocasionais, têm de
encontrar um balanço entre o não se institucionalizar e manter uma actividade
coerente e contínua.
• Dada a impossibilidade logística de estar presente um representante da ROSA de
Moçambique, houve oportunidade para discutir um pouco a experiência deste
país. O Sr. João Pinto mencionou que em Moçambique o Governo está num estado
mais avançado no âmbito da implementação das políticas de segurança alimentar
e que a sociedade civil tem sido um bom parceiro no diálogo político. Para tal
muito tem contribuído o fortalecimento e intervenção da ROSA, a qual dispõe de
um Secretariado Técnico, rotativo entre os membros da rede, que se encarrega de
fazer a articulação entre as organizações e o governo. Uma vez conhecidos os
projectos de todas as organizações, é possível encontrar projectos comuns em

23

Fórum “Políticas Públicas para a Agricultura e Segurança Alimentar”, São Tomé e Príncipe, 20 a 30 de Setembro de 2010

que a união faz a força. É possível encontrar recursos, partilhando uma
percentagem pequena dos seus orçamentos.
• A Sra. Beatriz Azevedo, representando a Associação Auxílio e Amizade, do Distrito
de Cauê, falou da realidade do seu Distrito onde, ao longo dos anos apareceram
muitas associações, mas que não tiveram um acompanhamento técnico. Cauê é o
maior distrito a nível de extensão e a população não atingiu as sete (7) mil
pessoas. Considera que a Rede deveria ir para Cauê dar formação e informação às
associações locais. A Sra. Beatriz Azevedo pediu à RESCSAN e à FONG que
fizessem os convites para os seminários e capacitações ao nível das câmaras, pois
é necessário convidar os representantes dos órgãos locais, de modo a que estas
entidades percebam do que se trata a segurança alimentar e nutricional e o
trabalho em rede.
• O Sr. José Katiavala falou da experiência de Angola, mostrando que o que
contribui para o falhanço de muitas associações nesse país é, em grande medida,
a falta de objectivos e estratégias que lhes permita desenvolverem-se. As
intervenções externas têm o problema de não tentar perceber a realidade
sociocultural das comunidades, que acabam por não se apropriar dos modelos
que lhes são impostos pelas entidades de fora e as associações acabam por falhar.
A descentralização não resolve tudo, se não houver recursos financeiros, só há
transferência dos problemas do governo nacional para os governos locais.
• O Sr. Celso Garrido, coordenador do PDSA, concordou que os exemplos iniciais
foram maus, pois as pessoas não se apropriaram dos objectivos dos projectos.
Hoje em dia as 40 associações (em cooperativa) de cacau biológico é um exemplo
de sucesso. Paulatinamente as coisa foram mudando. As comunidades rurais que
não quiserem aderir a este modelo ficarão para trás.

• O Sr. Rui de Vera Cruz, representante da
Associação dos Jovens Empresários e com
Iniciativa Empresarial sugeriu à FONG-STP
a criação de pontos focais, mesmo que não
façam parte da rede. “O povo santomense
tem letargia porque há fruta-pão todo o
ano, por isso não se preocupam com o
amanhã”.

Rui Vera Cruz, da AJE, coloca pertinentes
questões para discussão.

• No final, a Sra. Maria Odete Aguiar, Presidente da FONG-STP, declarou que as
intervenções foram muito esclarecedoras em relação às experiências do trabalho
em rede, mas que ao nível de São Tomé e Príncipe existe uma situação diferente
em relação à descentralização. “Ainda não se sabe como vai ser a organização a
nível administrativo. São Tomé e Príncipe ainda não sabe o que são as roças, se
são aldeias, municípios. A distribuição de terras não abrange os jovens, que vão
para a cidade. Muitas pessoas não têm condições para trabalhar a terra. Em São
Tomé e Príncipe não há espírito camponês. É necessário um acompanhamento

24

Fórum “Políticas Públicas para a Agricultura e Segurança Alimentar”, São Tomé e Príncipe, 20 a 30 de Setembro de 2010

inicial para que as pessoas saibam como se deve trabalhar. É necessária extensão
rural.” Considera que o maior problema do não funcionamento das associações
está no facto de que muitas apareceram apenas para conseguir financiamentos,
até para resolver problemas pessoais.
•

A Sra. Alda Vera Cruz, média produtora de
especiarias, concorda que não há
associativismo em São Tomé e Príncipe.
Falou da decisão do Governo em apoiar os
pequenos agricultores, mas também do
esquecimento a que são votados os médios
empresários, que têm diversos problemas.
Considera que é positivo dar crédito aos
produtores, mas que deve ser realizado um
acompanhamento do destino dos fundos.

Alda Rui Vera Cruz, produtora de
especiarias, lança questões para debate.

• No final, foram encerrados os trabalhos do seminário, tendo vários tópicos de
discussão prosseguido nas sessões seguintes do Atelier de Capacitação.

5. CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DO FÓRUM
A cerimónia de encerramento do Fórum decorreu no dia 29 de Setembro e contou com a
presença do Exmo. Sr. Ministro do Plano e Desenvolvimento em representação do
Governo, e diversas personalidades da sociedade civil, agências de cooperação,
organismos internacionais, doadores e embaixadas. A comunicação social (televisão,
rádios jornais) fizeram cobertura da cerimónia dando amplo destaque à iniciativa.
Para além do Sr. Ministro, integraram a mesa oficial de encerramento a Sra. Maria Odete
Aguiar (Presidente da FONG), o Sr. Celso Garrido (Coordenador do PDSA) e o Sr. Edgar
Neves (IMVF).

O Exmo. Sr. Ministro do Plano encerrando os
trabalhos do Fórum, após receber o documento
de contribuição da RESCSAN, acompanhado
pelo Sr. Celso Garrido (PDSA), Sra. Maria Odete
Aguiar (FONG-STP) e Sr. Edgar Neves (IMVF)

Nos seus discursos, a Sra. Maria Odete Aguiar e o Sr. Edgar Neves fizeram um balanço
das actividades realizadas ao longo das duas semanas do Fórum, manifestando o seu
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contentamento com os debates realizados, com a elevada participação de forma
contínua em todas as actividades integrantes do Fórum e com os resultados alcançados.
A Sra. Maria Odete Aguiar leu a Declaração Final do Fórum (Ver Anexo A.2),
evidenciando compromissos identificados e assumidos por todos e as conclusões
principais:
•

A necessidade de o país contar com uma Estratégia Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional que contribua para a melhoria da qualidade de vida da
população santomense.

•

A necessidade de fortalecer a intervenção da sociedade civil nesta matéria
através da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional
(RESCSAN).

No seguimento, a Sra. Maria Odete Aguiar procedeu à entrega formal do documento
“Contribuição da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional
(RESCSAN) para uma futura Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional em São Tomé e Príncipe” ao Sr. Ministro, solicitando a sua divulgação ao
executivo governamental.
O Sr. Ministro recebeu em mãos o documento, agradecendo os contributos e
manifestando o empenho do governo em continuar com os esforços conjuntos tendo em
vista a formulação da estratégia nacional de segurança alimentar para São Tomé e
Príncipe. Reconhecendo a importância do Fórum para o diálogo e os resultados
alcançados, deu por encerrado o evento.
“Este documento é um primeiro contributo para facilitar o início do processo de
formulação da estratégia nacional de segurança alimentar e nutricional.”,
reconheceu o Sr. Ministro na cerimónia de encerramento do Fórum.
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6. AVALIAÇÃO
No final os participantes foram solicitados a preencher fichas de avaliação individuais
sobre o Fórum e as iniciativas desenvolvidas, designadamente o Atelier de Capacitação e
Seminário. Em seguida apresentam-se os resultados obtidos em cada categoria de
análise, bem como os comentários e sugestões deixados pelos participantes.
Avaliação Global do Fórum
1%
Insuficiente
3

12%
Médio
29

50%
Bom
118

32%
Excelente
76

5%
NS/NR
12

Avaliação do Atelier de Capacitação
1) A capacitação correspondeu às suas expectativas?
0%
6%
Insuficiente
Médio
0
2

50%
Bom
17

38%
Excelente
13

2) Os conteúdos ministrados foram adequados às funções profissionais que desempenha?
0%
12%
50%
32%
Insuficiente
Médio
Bom
Excelente
0
4
17
11
3) Os formadores transmitiram com clareza as matérias?
0%
6%
Insuficiente
Médio
0
2

29%
Bom
10

56%
Excelente
19

4) Os métodos de capacitação usados foram ajustados?
0%
9%
Insuficiente
Médio
0
3

41%
Bom
14

41%
Excelente
14

5) Os materiais de apoio distribuídos foram adequados?
9%
15%
Insuficiente
Médio
3
5

56%
Bom
19

18%
Excelente
6

6) A estruturação da capacitação foi adequada?
0%
15%
Insuficiente
Médio
0
5

65%
Bom
22

18%
Excelente
6

7) As instalações e equipamentos foram adequados?
0%
24%
Insuficiente
Médio
0
8

56%
Bom
19

21%
Excelente
7
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Avaliação do Seminário
1) Quais considera os pontos fortes deste seminário?
Grupo
1
2
3
4

Categoria
Capacitação internacional
Formadores, temas e metodologia
Participação
Resultado concreto

Grupo

Resposta
“Visão mais abrangente sobre a segurança alimentar e nutricional em S. Tomé e nos outros
países da CPLP”
“Participação dos participantes de Cabo Verde, Angola e Brasil”
“Presença de convidados internacionais”
“O contributo/partilha de parceiros e entidades internacionais”
“Participação da delegação estrangeira para troca de experiências”
“A dinâmica dos trabalhos, novos conhecimentos, empenho e dedicação dos formadores e
motivação”
“Boa apresentação dos conteúdos, realização eficaz”
“Estruturação da capacitação e conteúdos bastante pertinentes”
“As sessões em grupo e os exercícios práticos são muito úteis, já que favorecem o intercâmbio
de conhecimentos.”
“Os formadores transmitiram bem as matérias”
“Capacidades dos formadores”
“Formadores com grande capacidade”
“A capacidade dos formadores”
“Apresentação dos temas”
“Animadores”
“As dinâmicas empregadas para fazer o grupo discutir os temas”
“A habilidade dos facilitadores para manter o grupo estimulado”
“A capacidade explicativa dos formadores”
“Conteúdo ministrado”
“Formadores com visão alargada da temática”
“A temática”
“Trabalhos de Grupo e dinâmica de apresentação”
“Metodologias utilizadas no decorrer do trabalho”
“Métodos utilizados”
“Os trabalhos de grupo”
“Interactividade”
“A forma como foram desenvolvidos os trabalhos de grupo”
“A dinâmica e as estratégias de motivação”
“O desempenho dos formadores”
“A sabedoria e a experiência acumuladas e transmitidas”
“Formadores internacionais”
“A capacitação dos participantes”
“A visita a algumas instalações de transformação, conhecendo a realidade”
“Ligação da formação com aspectos práticos (visitas de campo)”
“O desenvolvimento da capacidade crítica”
“Envolvimento de diversas ONG e sectores do Governo”
“Envolvimento dos sectores chave”
“Promoção da SAN de forma sustentada em STP”
“Elevada aderência e participação de ONG”
“Elevada participação de actores da sociedade civil”
“Empenho e contributos para o debate”
“Presença de técnicos do Estado”
“O interesse e compromisso do grupo com o papel que desempenham na sua sociedade”
“Participação activa das ONG locais”

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Registos
5
30
10
5

%
10%
60%
20%
10%
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3
4
4
4
4
4

“Propostas com o Estado no quadro da formação e implementação do projecto”
“A entrega do documento ao Ministro e mais tarde à Assembleia Nacional”
“Promoção da estratégia de SAN em STP.”
“Que os documentos finais cheguem ao Ministro e à Assembleia Nacional”
“Encontro de toda a Sociedade civil na contribuição de ideias para os documentos a ser
apresentados ao Governo”
“Promover a segurança alimentar e nutricional em STP para melhoria da condição de vida”

2) Quais considera os pontos fracos do seminário?
Grupo
1
2
3
4
5

Categoria
Logística
Pouca participação
Metodologia
Horários e subsídios
Outros

Grupo
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Resposta
“Falta de materiais de apoio”
“Condições do espaço (falta de energia)”
“Condições do espaço onde decorreu”
“Falta de energia”
“Cadeiras muito desconfortáveis para o tempo em que decorreram as actividades”
“O calor que incomodou a todos”
“A falta de energia”
“Falta de energia”
“Registo sonoro e imagem nos trabalhos de grupo pela sua qualidade”
“Houve uma sessão em que o material de leitura deveria ter sido entregue com antecedência
para que todos pudessem ter lido antes das actividades serem realizadas”
“Pouca participação do sectores do Governo”
“Ausência de vários elementos de governação ligados à Segurança Alimentar e algumas ONG”
“O não envolvimento de mais organizações ONG ou sociedade civil nos trabalhos”
“Falta de mais participantes – órgãos do Governo (STP)”
“Pouca participação do pessoal das pescas”
“Alterações constantes ao programa e a não actualização do mesmo, que descredibilizam um
pouco o sistema”
“Exposições teóricas muito longas”
“Painéis de apresentação muito longos, limitando a participação e debate em plenária”
“Falta de apresentação indo com realidade dos nossos agricultores (mais reconhecimento)”
“Incumprimento dos horário”
“Não cumprimento do horário”
“O horário”
“Horários não devidamente definidos”
“O horário da formação”
“O cumprimento do horário por parte dos organizadores da formação”
“Cumprimento dos horários”
“Carga horária muito elevada”
“Excesso de dias”
“Pontualidade das entidades locais”
“Falta de cumprimento dos horários estabelecido”
“Não pagamento de subsidio de transporte das pessoas distantes”
“Não atribuição de subsídio para suportar os custos de transporte”
“Não atribuição de subsídio para o custo de transporte”
”Incumprimento do horário de almoço”
“Não cumprimento do horário estabelecido no programa”
“Não atribuição de subsídio para o custo de transporte”
“Não cumprimento do horário estabelecido no programa”
“O mais complicado são os horários, a falta de pontualidade”
“Pontualidade, inicial e ao terminar”
“O horário da formação”

1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Registos
10
5
4
24
2

%
22%
11%
9%
53%
4%
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4
4
4
5
5

“O cumprimento do horário na parte dos organizadores da formação”
“Horário não cumprido”
“Almoço”
“Nenhum”
“A falta de poder económico para levar avante esse desempenho”

3) Que sugestões gostaria de apresentar?
Grupo
1
2
3
4

Categoria
Mais formação/capacitação/sensibilização
Logística
Sugestões para a Rede
Sugestões para o Governo

Grupo

Resposta
“Promover mais a sensibilização nas zonas rurais, de modo que as pessoas aprendam o quanto
é importante ter uma alimentação adequada”
“Deve haver continuidade da formação e capacitação de mais membros das organizações da
sociedade civil, distritais, regional e local”
“Que se realizem mais seminários e atelier”
“De ter participação dos membros da comunicação social neste tipo de actividades (estatal e
privado)”
“Que aproveitem o tempo”
“Que o seminário fosse continuar”
“Não voltar a colocar o simpósio/seminário internacional no meio do atelier de capacitação
pois penso que não foi vantajoso o método escolhido pois provocou desgaste desnecessário e
antecipado”
“Realização de mais iniciativas de construção de capacidades e diálogo participativo entre os
diferentes actores”
“Divulgação, Sensibilização das comunidades sobre a importância da segurança alimentar e
nutricional em S. Tomé e Príncipe”
“A minha sugestão é de dizer que foi tão bom de aprender muito e posteriormente transmitir
aos outros”
“Para futuros seminários poderiam convidar representantes de outros países do mundo, sejam
da Europa, de África ou da América. Ainda que não sejam de língua portuguesa, para enriquecer
ainda mais os intercâmbios”
"Proporcionar sempre seminários com novas metodologias para o bom funcionamento do
nosso país”
“Alargar os convites a mais participantes nacionais”
“Que no próximo seminário possam ter subsídio de transporte tendo em conta a deslocação. E
que quando a formação ultrapassa as 12 horas tem que ter almoço”
“Almoço”
“Registo sonoro dos trabalhos de grupo”
“Que haja um subsídio de transporte para quem vem de longe como forma de haver mais
participação”
“Melhoria das qualidades logísticas”
“Que se adquiram carteiras individuais e cómodas (com assento e um apoio servindo de mesa
para a escrita”
“Que houvesse um certificado para os participantes”
“Que convidassem antecipadamente as pessoas”
“Períodos mais curtos”
“Que se realize da próxima vez numa das empresas agrícolas de S. Tomé ou de Príncipe”
“Que a rede desdobre o esforço junto ao Governo para implementação das documentações
finais saído deste atelier”
“Que faça advocacia junto do governo para que a resolução deste atelier possa ser
implementada”
“Necessidade de dar seguimento às conclusões do fórum, junto com todos os actores
implicados”
“Que a rede crie mais cooperativas nacionais para um melhor desenvolvimento agro-pecuário”
“Minha sugestão é de estar mais perto dos pequenos agricultores PDSA, estimular aqueles que
estão a trabalhar de modo a incentivar os outros para o mesmo fim. Criar linha de créditos,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Registos
13
10
8
2

%
39%
30%
24%
6%
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3
3
3
4
4

acompanhar mais de perto os pequenos agricultores. ‘Sem o soldado e mal preparado o chefe
não tem valor’ ”
“Que a rede crie as comissões em todos os distritos do país”
“Que esta iniciativa não pare por ali, como recomendação, anual, para que a sociedade civil
apresentada venha a dar o seu contributo para o desenvolvimento de S. Tomé e Príncipe
“Aprofundar a análise de políticas públicas, sobretudo no que toca aos processos de monitoria.
Ampliar a apresentação de boas práticas do projecto de promoção da SAN”
“Apoiar mais os agricultores”
“Apoiar na alimentação escolar”
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ANEXOS
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ANEXO A.1
LISTA PARTICIPANTES NO FÓRUM
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
ACTUAR
ADADER
ADAPPA
ADEP
ADRA Angola
ADRA-STP
AESTP
ALISEI
AMBIDESE
AMI
ANEP
Associação Auxílio e Amizade
Associação Clube dos Amigos da Sara
Associação de Jovens Empreendedores e com Iniciativa Empresarial
Associação de Medicina Tradicional
Cáritas-STP
Cooperativa Josina Machel
COPAFRESCO
Escuteiros
FENAPA
FONG-STP
Fundação para a Criança e Juventude
Instituto Marquês de Valle Flôr
Kitembú
Maquequê
MARAPA
Médicos do Mundo Portugal
Plataforma das ONGs de Cabo Verde
Plivini
Representante do PDSA
Representante do IFSN
Zatona-Adil
ZOOVET
Alguns beneficiários do PDSA (produtores e transformadores)
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS / ENTIDADES INTERNACIONAIS
Ministro do Plano e Desenvolvimento
Câmara Distrital de Água Grande
Câmara Distrital de Lobata
Centro Hospitalar
Direcção da Agricultura do Príncipe
Direcção da Pecuária
Direcção das Florestas
Direcção do Ensino Básico
Direcção Geral da Agricultura
Embaixada da Guiné Equatorial
Embaixada da Nigéria
Embaixada de França
Embaixada do Brasil
Gabinete da Reforma Fundiária
Ministério da Defesa
Ministério da Saúde
Ministério do Plano e Desenvolvimento
Missão Técnica de Taiwan
Polícia Nacional
Representante do PRONER
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ANEXO A.2
DECLARAÇÃO FINAL DO FÓRUM
Fórum de Políticas Públicas para a Agricultura e Segurança Alimentar e Nutricional
São Tomé e Príncipe, 20 a 29 de Setembro de 2010

Declaração Final
Entre os dias 20 e 29 de Setembro de 2010 cerca de 50 representantes de diferentes sectores do
governo e sociedade civil participaram nas actividades do “Fórum de Políticas Públicas para a
Agricultura e Segurança Alimentar e Nutricional” realizado na cidade de São Tomé. Esta iniciativa foi
organizada pela Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional (RESCSAN), no
âmbito do projecto PDSA, do Instituto Marquês de Valle Flôr e FONG-STP, em parceria com a ONG
portuguesa ACTUAR e a Rede Internacional da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar (IFSN).
Este Fórum teve como objectivo debater possíveis modelos de políticas públicas para a segurança
alimentar e nutricional no país e contou com três momentos principais:
1) “Atelier de Capacitação”, com o objectivo de desenvolver as capacidades dos actores da
sociedade civil para trabalhar com a temática da segurança alimentar e nutricional;
2) “Seminário Internacional”, com o objectivo de discutir os principais componentes das
políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e partilhar experiências entre os
diversos actores santomenses e representantes da sociedade civil dos países de
expressão portuguesa;
3) “Exposição de Produtos Tradicionais”, com o objectivo de divulgar os produtos locais e
reforçar vínculos entre os produtores e consumidores.
As sessões de trabalho realizadas tiveram uma elevada participação e possibilitaram um debate amplo
entre todos os actores presentes permitindo identificar as principais dificuldades, bem como reflectir
sobre as oportunidades e desafios que se colocam ao país no campo da segurança alimentar e
nutricional. Em particular, foram debatidos os seguintes temas:
- Agricultura, Pecuária e Pescas
- Acesso à Terra e Gestão de Recursos Naturais
- Políticas de Preços, Crédito e Acesso a Mercados
- Saúde e Nutrição
- Educação
- Monitoria da Insegurança Alimentar e Vulnerabilidade
- Atribuição de Recursos e Orçamento
Deste debate resultaram duas recomendações principais:
- A necessidade de o país contar com uma Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional que contribua para a melhoria da qualidade de vida da população santomense.
- A necessidade de fortalecer a intervenção da sociedade civil nesta matéria através da Rede
da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional (RESCSAN).
Para dar seguimento à primeira recomendação, este Fórum entendeu oportuno sistematizar as
conclusões dos debates elaborando um documento que poderá servir de base à formulação dessa
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estratégia. Esta estratégia deverá constituir-se como um instrumento político de carácter intersectorial
que melhore a intervenção dos diferentes sectores do governo e da sociedade com responsabilidade
na promoção da segurança alimentar e nutricional. Para o efeito, propõe-se a constituição de um
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com participação de representantes do
governo central, regional e local, sociedade civil, sector privado, doadores e parceiros internacionais,
que deverá ser responsável pela sua formulação.
Para dar seguimento à segunda recomendação, este Fórum entendeu oportuno discutir os
mecanismos de funcionamento e coordenação da RESCSAN como base para a elaboração de um
regulamento interno.
Os participantes manifestam a sua satisfação com os resultados alcançados e oportunidade de diálogo
proporcionada por este Fórum. Manifestam também total disponibilidade para continuar a participar e
aprofundar o diálogo em futuras ocasiões, tendo em vista alcançar a segurança alimentar e nutricional,
soberania alimentar e a realização do direito humano à alimentação adequada para toda a população
de São Tomé e Príncipe.
São Tomé e Príncipe, 29 de Setembro de 2010
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ANEXO A.3
“Contribuição da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e
Nutricional (RESCSAN) para uma futura Estratégia Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional em São Tomé e Príncipe”

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade - Disciplina - Trabalho)

FÓRUM

“Politicas Públicas para Agricultura
e
Segurança Alimentar “

Contribuição
da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional
(RESCSAN) para uma futura
Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em
São Tomé e Príncipe

S. Tomé, Setembro de 2010
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Nota Introdutória
Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional de São Tomé e Príncipe
(RESCSAN)
A satisfação das necessidades alimentares é um requisito básico à vida humana razão pela qual a
alimentação constitui um Direito Humano fundamental conforme proclamado na Declaração Universal
dos Direitos do Homem (1948) e no Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais
(1966). A promoção da segurança alimentar e nutricional deve ser uma prioridade política dos
Governos nacionais, tal como estipulado pelos compromissos assumidos pelos países no âmbito dos
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e das sucessivas Conferências Mundiais da
Alimentação. Para fazer face a esses desafios inúmeros países têm intensificado os processos de
definição e formulação de políticas e estratégias nacionais de segurança alimentar e nutricional.
O presente documento foi elaborado pela Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e
Nutricional (RESCSAN) na sequência do debate proporcionado pelo “Fórum sobre Políticas Públicas
para a Agricultura e Segurança Alimentar e Nutricional” realizado na cidade de São Tomé entre os
dias 20 e 29 de Setembro de 2010.
Este Fórum contou com cerca de 50 representantes de diferentes sectores do governo, sociedade civil
e outros actores e foi organizado pela RESCSAN no âmbito do Projecto Descentralizado de Segurança
Alimentar (PDSA) do Instituto Marquês de Valle Flôr e Federação das ONGs em São Tomé e Príncipe
(FONG-STP), em parceria com a ACTUAR – Associação para a Cooperação e Desenvolvimento e a
Rede Internacional da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar (IFSN).
A elevada participação e o debate profícuo resultante deste Fórum permitiram identificar as principais
dificuldades, bem como reflectir sobre as oportunidades e desafios que se colocam ao país no campo
da segurança alimentar e nutricional (SAN).
As conclusões do Fórum resultaram em duas recomendações principais:
1) A necessidade do país contar com uma Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional que contribua para a melhoria da qualidade de vida da população santomense.
2) A necessidade de fortalecer a intervenção da sociedade civil nesta matéria através do
reforço da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional (RESCSAN).
Este documento é um primeiro contributo para facilitar o início do processo de formulação da estratégia
nacional de segurança alimentar e nutricional. Espera-se que essa estratégia seja um instrumento
político de carácter intersectorial que melhore a intervenção dos diferentes sectores do governo e da
sociedade com responsabilidade na promoção da segurança alimentar e nutricional de forma
coordenada.
A RESCSAN manifesta o seu profundo agradecimento a todas as organizações que participaram no
Fórum cujos contributos foram sistematizados neste documento. Agradece também à FONG e ao IMVF
que através do projecto PDSA financiado pela União Europeia proporcionaram a realização deste
Fórum, bem como à ACTUAR e à IFSN pelos contributos técnicos e facilitação das iniciativas.
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1) CONFORMAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
Para iniciar o processo de formulação de uma estratégia de segurança alimentar e nutricional (SAN)
sugere-se que o Governo de São Tomé e Príncipe, através do Ministério do Plano e Desenvolvimento,
tome a iniciativa de conformar um grupo de trabalho alargado que designamos por “Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional” composto por representantes de todos os sectores
implicados na promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no país.
Em concreto, sugere-se que os seguintes sectores/actores integrem essa estrutura:
•

Representantes dos diferentes Ministérios, Secretaria de Estado para a Juventude e Desporto
e Governo Regional do Príncipe;

•

Representantes da Sociedade Civil através da RESCSAN;

•

Representantes do Poder Local através da Associação das Autarquias Locais;

•

Representantes dos organismos internacionais, designadamente Agências das Nações Unidas
com representação no país;

•

Sector Privado através da Câmara de Comércio;

•

Representantes dos doadores: União Europeia, Banco Mundial, Banco Africano de
Desenvolvimento e Agências de Cooperação, entre outros.

Sugere-se que o Ministério do Plano e Desenvolvimento encaminhe à FAO um pedido de apoio formal
para apoiar o processo de formulação da estratégia.
Sugere-se que a equipa intersectorial elabore um plano de trabalho e orçamento a ser apresentado aos
doadores com intervenção no país no sentido de avaliar a possibilidade de obtenção dos recursos
necessários para o processo de formulação.

2) PRINCIPAIS PASSOS DO PROCESSO DE FORMULAÇÃO
Sugere-se que o plano de trabalho a elaborar pela equipa técnica intersectorial leve em consideração
os seguintes passos principais:
i.

Obtenção de compromisso político por parte da Assembleia Nacional

Para o efeito sugere-se elaborar uma fundamentação técnica e política para a necessidade da
estratégia no país a ser apresentada aos parlamentares da Assembleia Nacional.
ii.

Realização de um Diagnóstico Sectorial

Para o efeito sugere-se que esse diagnóstico leve em consideração as seguintes componentes
principais:
a) Ponto de situação da vulnerabilidade e insegurança alimentar no país;
b) Identificação dos problemas, necessidades e prioridades para cada dimensão
da Segurança Alimentar e Nutricional;
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c) Identificação dos instrumentos políticos actualmente em curso em cada sector
que contribuem para a promoção da segurança alimentar e nutricional;
d) Seminários sectoriais – para apresentação pública dos resultados do
diagnóstico e recolha de contributos;
iii.

Definição de conteúdos da estratégia nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional;

Com base no resultado dos diagnósticos sectoriais levados a cabo pela equipa deve seguir-se a
definição dos conteúdos específicos da estratégia (objectivos, metas, propostas de intervenção,
cronograma, actores envolvidos).
iv.

Realização de consultas públicas com participação social;

As proposições preliminares da estratégia devem ser discutidas com os diferentes quadrantes da
sociedade através da realização de consultas públicas.
v.

Finalização da estratégia;

Com base nos contributos recolhidos nas consultas públicas deverão ser concluídos os conteúdos da
estratégia.
vi.

Validação a nível nacional;

O documento final da estratégia deverá ser validado a nível nacional.
vii.

Apreciação e validação pelo Conselho de Ministros;

Após validação a nível nacional, a estratégia deverá ser encaminhada para apreciação e aprovação
pelo Conselho de Ministros.
viii.

Envio para a Assembleia Nacional.

Após validação e aprovação pelo Conselho de Ministros, a estratégia deverá ser encaminhada para
aprovação por parte da Assembleia Nacional, seguindo-se os trâmites formais para publicação em
Diário da República.

3) PRIORIDADES IDENTIFICADAS
Para alcançar a segurança alimentar e nutricional é necessária uma coordenação efectiva dos
diferentes sectores do governo com participação dos demais actores implicados. Em seguida
apresentam-se as principais áreas de intervenção e respectivas prioridades.
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Tema A - Sector Agrícola e Pecuário
Principais problemas identificados:
•

Dificuldades de acesso e gestão da água;

•

Falta de equipamentos, materiais e insumos agrícolas;

•

Debilidade do funcionamento dos órgãos públicos responsáveis pela assistência técnica;

•

Deficiências na organização dos agricultores;

•

Necessidade de reforçar iniciativas de capacitação e assistência técnica;

•

Degradação das pistas rurais;

•

Falta de Pastagens (incentivo para diminuir a compra de rações);

•

Roubos.

Iniciativas em curso:
•

Carta de Política Agrícola;

•

PRODESE

•

PRONER (CADR – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural)

•

BAD 2 (infra-estruturas, pistas e sector das pescas)

•

Fileira biológica (cacau, baunilha e café como exemplo de cooperativismo)

•

Iniciativas em curso por parte da Sociedade Civil (PDSA, ALISEI, ADRA; AMI, ADAPPA,
MARAPA, etc.)

Áreas prioritárias de intervenção:
•

Melhorar as infra-estruturas de armazenamento de água e reforçar as capacidades de gestão
por parte dos agricultores e criadores;

•

Reforço das acções de assistência técnica e de extensão;

•

Implementação de mecanismos de microfinanças;

•

Reforço do cooperativismo e associativismo;

•

Incentivo à produção animal;

•

Reforço da investigação científica, designadamente ao nível do CIAT;

•

Valorização dos produtos locais, em particular através da agregação de valor;

•

Reforço das acções de desenvolvimento rural.
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Tema B - Sector das Pescas
Áreas prioritárias de intervenção:
•

Melhorar a fiscalização e regulação do sector;

•

Investir em apoio técnico para os agentes do sector;

•

Mobilização e construção de capacidades locais (comunidades de pescadores e palaiês);

•

Melhoria das condições da pesca (equipamentos, materiais, embarcações) e adopção de uma
estratégia de gestão partilhada dos recursos, designadamente das embarcações;

•

Definição de zonas e temporadas de pesca;

•

Melhoria do sistema de meteorologia, avisos aos pescadores e sistemas de segurança.

Tema C - Acesso e Gestão de Recursos Naturais
Áreas prioritárias de intervenção:
• Actualização da legislação de terras, tendo em conta os interesses dos pequenos agricultores,

mas com abertura para o investimento privado;

• Necessidade de garantir o acesso à terra e demais recursos produtivos às mulheres;
• Reforço dos mecanismos de fiscalização relativamente aos recursos naturais com a

participação das comunidades beneficiárias;

• Lei de exploração florestal com incentivo ao repovoamento.
• Considera-se urgente o rigor no abate e queimadas, mesmo em relação às autorizadas;
• Elaboração/Aprovação/Implementação de uma Lei da Caça;
• Elaboração/Aprovação/Implementação de uma Lei relativa a patentes e conhecimento

tradicional, tendo em conta que São Tomé e Príncipe é já signatário da Convenção da
Biodiversidade;

• Fiscalização da área marítima relativamente à exploração dos recursos pesqueiros e

exploração do petróleo;

• Elaboração de uma base de dados completa para a questão fundiária Introdução. Para o efeito

sugere-se que no recenseamento agrícola a realizar os seguintes tópicos sejam incluídos:
- Tipo de produção;
- Constituição do agregado familiar (número de elementos);
- Detentor da posse formal da terra (Homem/Mulher);
- Utilização/Produtividade da terra;
- Outras questões de interesse.

• Publicação e Aplicação da Carta de Aptidão Agrícola
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Tema D - Políticas de Preços, Crédito e Acesso a Mercados
Áreas prioritárias de intervenção:
• Considera-se que as seguintes cadeias agrícolas são estratégicas e devem ser objecto de

intervenção prioritária em termos de investimento: Milho, Dendê, Mandioca, Matabala, Banana,
Hortícolas e frutícolas.

• Considera-se importante adoptar medidas de dinamização dos mercados no sentido de baixar

os custos do produtor, designadamente:

- Melhoria das acessibilidades;
- Dinamização de mercados locais;
- Governo e doadores devem comprar aos produtores nacionais;
- Fortalecimento das organizações de produtores;
- Apoio técnico e facilitação do acesso às microfinanças;
• Considera-se importante adoptar medidas de dinamização dos mercados no sentido de

aumentar as receitas do produtor, designadamente:
- Regulação do mercado;

- Intervenção do Estado em cadeias produtivas prioritárias;
- Fazer estudo de disponibilidades de produção que contribua para uma pauta
aduaneira que proteja o pequeno produtor;
- Melhorar a coordenação entre o Governo e a Câmara do Comércio;
- Estabelecer uma quota de importação de factores de produção para a
pequena produção familiar;
- Priorizar a análise do mercado externo;
Tema E – Sector da Saúde e Nutrição
Problemas identificados:
•

Relativamente à desnutrição materno-infantil nota-se falta de capacitação e sensibilização
das mães para as necessidades nutricionais durante a gravidez e aleitamento e durante a
transição alimentar;

•

Apenas as crianças com menos de 3Kg têm acompanhamento nutricional;

•

Gravidezes sucessivas sem condições socioeconómicas e psicológicas;

•

Mortalidade materno-infantil;

•

Malnutrição infantil;

•

Falta de acompanhamento das crianças em horário pós-escolar, que contribui para falta de
higiene, mal-nutrição e comportamentos desviantes;

•

Alcoolismo da população em geral, das mães e das crianças;

•

Tabagismo e outras dependências;

•

Falta de inspecção sanitária e veterinária;

•

Falta de controlo e manutenção dos equipamentos e infra-estruturas para saneamento básico
existentes;
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•

Problemas no abastecimento de água;

•

Falta de equipamentos e infra-estruturas (reservatórios, chafarizes. água canalizada);

•

Falta de latrinas públicas;

•

Poluição do ambiente e desperdício de um recurso escasso (água) nas latrinas existentes
(melhoradas);

•

Ineficiente recolha e colocação de lixo;

•

Inexistente separação de lixos;

•

Inexistência de sistema de drenagem de águas pluviais;

•

Necessidade de implementação de um sistema de esgotos.

Algumas iniciativas em curso:
ALISEI
– Programa para transformação dos excedentes dos alimentos para a melhoria da
nutrição;
- Programa de recolha de lixo 3 X por semana com a colaboração das Câmaras
Municipais;
- Colocação de lixeiras em toda a cidade de São Tomé e sensibilização para a sua
utilização;
AMI
- Centro Nutricional de Angolares;
- Construção de pocilgas;
- Apoio a mulheres activistas na confecção de pratos com recursos locais;
- Programa de formação de cantineiras escolares;
Ministério da Saúde
- Campanha de vacinação;
-Acompanhamento de grávidas;
PNLS /ADRA-STP
- Campanhas no combate ao HIV/SIDA
ZATONA-ADIL
- Campanhas no combate ao HIV/SIDA;
- Campanha de recolha de lixo em Água Grande;
- Projecto de construção de latrinas;
CNE
- Sensibilização e pulverização no combate ao paludismo;
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PAM
- Projecto de apoio a grávidas adolescentes;
- Campanhas combate HIV/SIDA;
- Apoio alimentar a gestantes, lactantes e a crianças com idade inferior a 5 anos;
- Apoio a crianças desnutridas.
Áreas prioritárias de intervenção:
Melhorar a saúde materno-infantil através de:
•

Capacitação e sensibilização para o planeamento familiar;

•

Apoio a grávidas adolescentes;

•

Elaboração de um diagnóstico nutricional de crianças e mães para orientar as necessidades de
produção;

•

Capacitação e sensibilização da população e das mães em particular para as necessidades
alimentares e nutricionais e para a utilização dos alimentos locais como forma de obter
nutrientes essenciais;

•

Criação dos “amigos dos bebés” em todas as maternidades, a fim de capacitar e fazer o
acompanhamento das mães e das crianças;

•

Reforço da dieta das crianças hospitalizadas;

•

Acompanhamento alimentar e nutricional a todas as crianças com idade inferior a 5 anos;

•

Acompanhamento alimentar e nutricional a todas as crianças desnutridas;

•

Acompanhamento alimentar e nutricional a mulheres lactantes e gestantes;

•

Ocupação das crianças nos tempos livres, a fim de sensibilizar para os hábitos de higiene,
combater a malnutrição com um reforço alimentar e melhorar o comportamento psico-social;

Melhorar a inspecção sanitária e veterinária, através de:
•

Controlo dos produtos importados e exportados;

•

Inspecção e fiscalização ao longo de toda a cadeia de produção (transformação,
armazenamento, utilização de produtos fito-sanitários);

•

Tabelamento de preços;

•

Certificação sanitária dos trabalhadores que manuseiam produtos alimentares;

•

Fiscalização no abate e vacinação dos animais.

Melhorar o saneamento e o abastecimento e tratamento da água através de:
•

Melhoria, controle e manutenção de equipamentos existentes, como os sistemas de drenagem
de águas e dos esgotos

•

Construção de reservatórios para armazenamento de reserva;

•

Construção de equipamentos e infra-estruturas;
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•

Implementação de água canalizada;

•

Melhoria da regularidade do abastecimento de água;

•

Construção de latrinas públicas;

•

Melhoria das latrinas existentes, através das tecnologias sociais.

•

Fomentar a recolha, a colocação e a separação do lixo, através de campanhas de
sensibilização.

Necessidade de acções de formação, capacitação e sensibilização em todas as áreas
prioritárias.
Tema F - Sector da Educação
Principais problemas:
•

Dietas pouco diversificadas;

•

Saída do PAM é preocupante relativamente à garantia da alimentação escolar;

•

Falta de educação/sensibilização alimentar e nutricional;

•

Debilidade das Infra-estruturas (cantinas).

Iniciativas em curso:
•

Experiências de Hortas Escolares implementadas com sucesso em algumas escolas;

•

Algumas iniciativas de sensibilização da comunidade escolar;

•

Experiências piloto na aquisição de alimentos da agricultura familiar em curso em algumas
escolas;

•

Formulação da Lei de bases do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar (PNASE);

•

Programa de Alimentação Escolar

Prioridades:
•

Ampliação das iniciativas de Hortas Escolares;

•

Ampliação do programa de aquisição de alimentos aos agricultores, criadores e pescadores
familiares para a alimentação escolar;

•

Diversificação das dietas com base em produtos locais, em particular verduras e legumes;

•

Rede de armazenamento e distribuição do PAM transferida para o Programa de Alimentação
Escolar;

•

Aprovação e implementação da lei de bases do Programa Nacional de Alimentação e Saúde
Escolar (PNASE);

•

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar deve acompanhar a implementação do
Programa Alimentar Escolar;

•

Integração da Educação Alimentar nos currículos escolares, incluindo a formação dos
professores;

•

Melhoria das infra-estruturas e segurança dos equipamentos escolares (cantinas, armazéns,
vedações);
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•

Ampliação e consolidação das iniciativas comunitárias, como as associações de pais;

•

Capacitação das cantineiras, responsáveis dos armazéns, entre outros;

•

Alfabetização solidária (adultos).
Tema G - Monitoria da insegurança alimentar e vulnerabilidade

Iniciativas em curso:
- FENAPA (Dados básicos sobre recolha de produção e preços);
- Departamento de Estatística do ex-Ministério da Agricultura (Recolha de dados sobre
produtividade e preços);
- INE (Dados sobre índice de preços ao consumidor);
- PAM (Relatórios sobre vulnerabilidade);
- Ministério da Saúde (Dados nutricionais).
Aspectos a melhorar:
•

Sistema de estatística agrícola;

•

Descentralização das estruturas agrícolas;

•

Melhoria do sistema de informação para a insegurança alimentar e vulnerabilidade através da
recolha e análise de dados de forma coordenada entre os sectores responsáveis (agricultura,
saúde, comércio, educação).
Tema H – Atribuição de Recursos para a Estratégia e Orçamento

•

Elaboração de uma proposta técnica e financeira para a captação de recursos para o processo
de formulação da estratégia;

•

Após a formulação da estratégia, mobilização de recursos internos e externos (através de
doadores) para a implementação da estratégia no quadro do Orçamento Geral do Estado;

•

Envolvimento directo da Sociedade Civil na preparação do Orçamento Geral do Estado e
respectivo monitoramento;

•

Previsão de recursos para acções de seguimento e avaliação da implementação da estratégia;

•

Cumprimento da Declaração de Maputo relativamente ao valor indicativo de 10% do OGE para
o sector agrícola.
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