
Rede da Sociedade Civil para a   
Segurança Alimentar e Nutricional   
de São Tomé e Príncipe

CONHEÇA OS NOSSOS 
ASSOCIADOS E COMO 
FAZER PARTE DA  
NOSSA REDE

Criação da RESCSAN-STP

Realização do Fórum Internacional 
de Políticas Públicas de Segurança 
Alimentar, que contribuiu para a 
elaboração da Estratégia Nacional 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional de São Tomé e Príncipe

O governo são-tomense aprova o 
Programa Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (PNSAN-STP). 
A Estratégia Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional é aprovada 
pelos países membros. 
Realização do Fórum de Segurança 
Alimentar do Projeto Descentralizado 
de Segurança Alimentar de São 
Tomé e Príncipe (PDSA-STP II)

Criação do Conselho de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional em São Tomé e 
Príncipe (CONSAN-STP), no qual 
a RESCSAN-STP detém 5 lugares 
permanentes 

Início do projeto PAS – Políticas 
Agroalimentares Sustentáveis 
em São Tomé e Príncipe, o qual 
contribui para o reforço da 
RESCSAN-STP 

Lançamento oficial do website 
da RESCSAN-STP
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Contactos da RESCSAN-STP 

Mesquita, São Tomé - São Tomé e Príncipe

 (+239) 990 44 84  .  (+239) 981 29 35 
 rescsan.stp@gmail.com
 rescsan-stp.org

Este folheto foi produzido com o apoio do projeto PAS - Políticas 
Agroalimentares Sustentáveis, financiado pela União Europeia  
e pelo Camões, I.P. | CSO-LA/2018/401-078

rescsan-stp.org/a-rede



A RESCSAN-STP – Rede da Sociedade Civil  
para a Segurança Alimentar e Nutricional de 
São Tomé e Príncipe é uma plataforma de 
diálogo que visa contribuir para alcançar a 
segurança e soberania alimentar e nutricional 
no país.

Damos primazia ao direito à alimentação  
adequada e à participação social. Acreditamos 
que, através do diálogo, conseguiremos capacitar 
as associações de agricultores que se associem 
à RESCSAN-STP e dar-lhes os conhecimentos  
necessários para melhorar a sua qualidade de  
intervenção em todos os níveis da política,  
referentes ao objetivo que pretendemos alcançar.

Constituída por 20 associações, a RESCSAN-STP 
foi criada no dia 16 de outubro de 2008.

Participação da  
Sociedade Civil

 Mobilizar a sociedade civil – entre associações, 
confederações, federações, cooperativas e  
agricultores individuais – para uma ação 
concertada em prol do desenvolvimento do 
agronegócio;

 Advocacia social em prol da agricultura 
familiar, do Direito Humano à Alimentação e 
Nutrição Adequadas (DHANA), da saúde e da 
valorização do papel das mulheres rurais, bem 
como dos seus direitos;

 Contribuir para melhorar os modelos de 
governança nas políticas públicas;

 Contribuir para a inserção das culturas 
e práticas rurais no quadro dos Sistemas 
Importantes do Património Agrícola Mundial 
(SIPAM), para promover a adoção de políticas 
nos programas de desenvolvimento de São 
Tomé e Príncipe e reconhecer o papel dos 
agricultores familiares enquanto guardiões 
desse património;

 Promover boas práticas ao nível da 
agroecologia;

 Implementar ações de sensibilização, de 
campanha pública, de lobby e de advocacia, 
através do contacto com o poder local, 
universidades, o setor privado e outros atores 
sociais relevantes.

  Cooperação

  Responsabilidade Social

  Segurança Alimentar e Nutricional

  Desenvolvimento

  Sustentabilidade

  Democracia

  Confiança

  Transparência

  Ética

Contribuímos para alcançar os seguintes 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS): 

QUEM SOMOS O QUE FAZEMOS

VALORESMISSÃO

Coerência 
das Políticas 

Públicas

Democra-
tização do 

Estado

Transparência Distribuição Justa 
dos Recursos 

Públicos Conheça a nossa  
carta de princípios 

JUNTE-SE A NÓS!


	Button 1: 
	Button 2: 


