
Webinar
25 anos de lutas dos/as camponeses/as

para tornar realidade a Soberania Alimentar 

19 de abril de 2021 :: 15h00 – 16h00 (Lisboa) :: 14h00 – 15h00 (São Tomé)

Na Cimeira Mundial da Alimentação de 1996, a Via Campesina concretizou a sua visão para se opor ao destrutivo modelo industrial 
capitalista que está a causar fome, desigualdade e crise climática, definindo a "soberania alimentar". A soberania alimentar 
é o direito dos povos a produzir autonomamente alimentos saudáveis, nutritivos, cultural e climaticamente apropriados, utilizando 
recursos locais e através de meios agroecológicos, principalmente para satisfazer as necessidades alimentares das suas comunidades. 
A soberania alimentar é também necessária para garantir a segurança alimentar.

Desde o seu lançamento há 25 anos em Roma, a soberania alimentar tem tido implicações de grande alcance nas políticas públicas. 
A adoção da UNDrop (Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses, das Camponeses e Outras Pessoas que 
Trabalham em Áreas Rurais) pela Assembleia Geral da ONU em 2018 e o reconhecimento da agroecologia pela FAO em 2015, são 
uma prova do reconhecimento e aceitação mais amplos da Soberania Alimentar dos Povos por algumas organizações, 
instituições multilaterais e governos.

Apesar destes sucessos, as políticas adotadas por corporações e grandes cadeias alimentares têm um impacto direto, e muito vezes 
devastador na promoção da soberania alimentar. Mais, o próprio peso e o reflexo destas grandes empresas nas políticas públicas, 
está a ser alvo de muito contestação, como acontece agora com as críticas efetuadas por centenas de organizações e movimentos 
sociais aos trabalhos da Cimeira das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, organizada em parceria pela ONU e pelo o Fórum 
Económico Mundial (FEM), que representa as corporações transnacionais e o agronegócio que lucram com a Agricultura, a Pecuária 
e a Pesca industriais e são responsáveis pela destruição dos ecossistemas, pela apropriação de terras, da água e dos recursos 
naturais. Reconhecendo que é a Agricultura Familiar, que produz mais de 80% dos alimentos do mundo, estas organizações 
defendem que este era precisamente o tema que deveria ocupar a centralidade desta Cimeira, particularmente durante a Década 
da Agricultura Familiar (2019-2028), decretada pelas Nações Unidas. Estas organizações alertam ainda para a necessidade de se 
envolveram os países mais afetados pela fome e pela crise climática e sanitária, pois só assim será possível cumprir com o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 2 – Erradicar a Fome. 

A insegurança alimentar e nutricional uma causa e efeito da pobreza, estando interligada com múltiplas dimensões do desenvolvi-
mento, não é uma inevitabilidade.

Numa época de desafios glocais, marcados pela pandemia da COVID-19, tornou-se ainda mais evidente que é necessário assegurar 
a resiliência dos sistemas alimentares, e que é fundamental assegurar uma transformação no sentido de um sistema alimentar justo 
e decente para todos, que reconheça as necessidades das pessoas, que seja digno e que respeite a natureza.

Em 2021 celebram-se os 25 anos de construção da soberania alimentar. É de facto uma oportunidade para dar visibilidade a todos os 
sucessos e realizações. Mas mais do que isso, é um momento de redobrar os nossos esforços coletivos para obter a realização da 
soberania alimentar durante os próximos 25 anos.

PROGRAMA
• Nélia Neves, FIAN, Portugal
• Maria de Fátima, AMAGRU-STP, São Tomé e Príncipe
• Cosme Cabeça, agricultor e membro da FENAPA-STP, São Tomé e Príncipe
• Adalberto Luís, Zatona-ADIL e membro RESCSAN-STP, São Tomé e Príncipe 
AMAGRU-STP: Associação das Mulheres Agricultoras de São Tomé e Príncipe
FENAPA = Federação dos Pequenos Agricultores dos São-tomenses
Zatona-ADIL = Zatona-ADIL Apoio ao Desenvolvimento de Iniciativas Locais

Uma conversa moderada por Joana Rocha Dias, Actuar - ACD

Implementado por: Com o apoio: Financiado por: 

O webinar decorrerá no formato online via ZOOM
e presencialmente em Mesquita, São Tomé,

no Centro de Recursos da RESCSAN-STP
(Rede da Sociedade Civil para Segurança

Alimentar e Nutricional de São Tomé e Príncipe).

Inscrições Obrigatórias AquiWebinar promovido no âmbito do projeto
PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis

e apoiado pela campanha #GoEAThical. Our Food. Our Future.
Ambos os projetos são financiados pela União Europeia

e apoiados pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

https://viacampesina.org/
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Declaration%20on%20the%20rights%20of%20peasants.pdf
https://cdn.brasildefato.com.br/documents/b761d6a14ed9991e11a3f909819ee117.pdf
https://ods.imvf.org/erradicar-a-fome/
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2021/02/estudo-desenvolvimento-e-seguranca-alimentar-e-nutricional-coerencia-na-presidencia-imvf.pdf
https://www.fianportugal.org/
https://www.facebook.com/Amagru-Stp-162085217584670/
http://actuar-acd.org/
https://zoom.us/meeting/register/tJwvf-qqrTouGtElNZP2PEaRsUX0MIK7h1z_
https://rescsan-stp.org/
https://www.imvf.org/project/pas-politicas-agroalimentares-sustentaveis/
https://www.imvf.org/project/campanha-goeathical/
http://www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/en/

