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1. Estratégia territorial, baseada em direitos
É importante desenvolver abordagens territoriais no país: políticas e programas
só de âmbito nacional tendem a conduzir a menor eficácia e eficiência.
Uma abordagem territorial sistémica e baseada em direitos para o sistema
alimentar assegura participação efetiva dos detentores de direitos e confere
centralidade aos grupos mais vulneráveis à insegurança alimentar e nutricional.
É importante o alargamento da utilização desta metodologia a todo o território
são-tomense.

2. Incorporação da dimensão da cultura alimentar e nutricional
A alteração da cultura alimentar e da dieta que se tem verificado exerce uma pressão
negativa sobre a reconfiguração do sistema produtivo. É importante a valorização da
cultura alimentar e tradicional, baseada na diversidade nutricional, a partir do
reconhecimento e valorização das paisagens alimentares no território, em paralelo
com a promoção turística.
A dinamização das compras públicas de alimentos da agricultura familiar e local para a
alimentação escolar pode contribuir para a revitalização e valorização da cultura
alimentar.

3. Fortalecimento de espaços de concertação multi-atores,
como o CONSAN-STP
A aprovação do CONSAN-STP enquanto espaço pluri-atores e multi-setorial tem inspirado
outros países de língua portuguesa a criarem e reforçarem estes espaços de articulação para
a formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas relacionadas com a
promoção de sistemas alimentares sustentáveis.
É importante que este espaço nacional seja reforçado, garantindo a realização de reuniões
periódicas e a participação efetiva dos múltiplos atores, nomeadamente da sociedade civil,
das organizações representativas das e dos agricultoras/es familiares.

4. Candidatura do sistema agro-florestal a SIPAM

A estratégia territorial deve ter como objetivo a valorização do conjunto de
produções de qualidade diferenciada proveniente do sistema agrícola a
proteger e resgatar a cultura alimentar local.
Propõe-se uma candidatura do sistema agro-florestal a SIPAM, enquanto
estratégia a implementar, valorizando produtos para o mercado urbano e
turístico e promovendo:
- a segurança alimentar e meios de subsistência;
- a agrobiodiversidade;
- os conhecimentos tradicionais e locais associados;
- a cultura, os sistemas de valor e as organizações sociais;
- a paisagem.

