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1.

INTRODUÇÃO

Este estudo surge, assim, com o propósito de abordar a correlação
entre a promoção da igualdade de género e o alcance da SAN, bem
como o papel das mulheres rurais na transição para sistemas alimentares sustentáveis pautados na agroecologia, com o intuito de investigar a garantia dos direitos das mulheres em São Tomé e Príncipe.
A ideia desta pesquisa surgiu pela escassez de dados concretos e
atualizados, incluindo pesquisas feitas tendo como centro da análise
a mulher rural e seus direitos, e igualmente pela constatação da falta
de informação sobre sua contribuição para a sociedade são-tomense.
Portanto, procura-se contextualizar a posição e os espaços que a
mulher rural são-tomense ocupa no país, a fim de perceber como as
relações de poder e demais fatores influenciam no seu acesso a direitos, nomeadamente o direito à terra e a outros recursos naturais
e produtivos.
Nessa ótica, este trabalho aplica na sua análise uma abordagem holística de direitos humanos, em que o empoderamento das mulheres é considerado uma estratégia para a realização do direito humano à alimentação e nutrição adequadas.
Desse modo, para fins didáticos, o estudo foi dividido em seis (6)
principais tópicos. Em primeiro lugar, a título de contextualização,
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Mais de metade da população de São Tomé e Príncipe (STP) é constituída por mulheres. Reconhecendo que a afirmação da defesa dos
direitos humanos passa inequivocamente pela promoção da igualdade entre mulheres e homens, sem a qual não é possível construir
sociedades mais justas e mais desenvolvidas, a presente ação visa
o empoderamento das mulheres, particularmente das mulheres rurais, e a efetivação da transversalidade dos direitos humanos das
mulheres em todas as políticas nacionais, particularmente de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA). O projeto “A sociedade civil na
consolidação da governança multiatores da segurança alimentar e
nutricional em São Tomé e Príncipe”, vulgo PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis, financiado pela União Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., implementado
pelo IMVF, ACTUAR e ADAPPA, contribui para o empoderamento
e mobilização das mulheres rurais e a sua articulação com espaços
regionais, nomeadamente com a Rede das Margaridas da CPLP, que
visa o reconhecimento e valorização das ações estratégicas das mulheres rurais para a realização do DHANA e promoção da Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional no espaço da CPLP.

será elaborado um panorama geral sobre a igualdade de género e
as razões que fazem com que a sua observância seja a chave para o
desenvolvimento sustentável; em seguida esse princípio é verificado no cenário são-tomense.
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A segunda seção apresenta os principais instrumentos a nível internacional, regional e nacional relativos à proteção dos direitos das
mulheres, particularmente das mulheres que habitam e trabalham
nas áreas rurais. E, na sequência, o terceiro tópico conceptualiza o
direito à garantia da segurança alimentar e nutricional e a função
desempenhada pelas mulheres na sua realização.
O trabalho foca-se nos resultados da pesquisa de campo e expõe e
debate os resultados do questionário aplicado em São Tomé e Príncipe, concebido para o levantamento de dados qualitativos e quantitativos sobre o acesso à terra e a outros recursos naturais por parte
das mulheres rurais.
Além disso, é partilhada a síntese de entrevistas feitas e as experiências de co-construção de capacidades e intercâmbios de conhecimento resultantes das ações de sensibilização e mobilização levadas a cabo nas comunidades de Vista Alegre e Claudino Faro.
Finalmente, resultados preliminares deste Estudo foram partilhados
no âmbito do Seminário Téla-Non Sustentável (28 de outubro de
2021), organizado pelo projeto PAS-STP, que, além da apresentação
de tais resultados contou com uma mesa-redonda na qual participaram Maria de Fátima, agricultora, presidenta da AMAGRU-STP (Associação das Mulheres Agricultoras Unidas de São Tomé e Príncipe)
e ponto focal da Rede das Margaridas da CPLP em São Tomé e Príncipe, Eng.º Celso Garrido, Coordenador Nacional do CONSAN-STP
(Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de São Tomé e Príncipe), Celmira Sacramento, deputada, Carlos Tavares, representante
da RESCSAN-STP (Rede da Sociedade Civil para Segurança Alimentar
e Nutricional de São Tomé e Príncipe) e Victoria Medina (RM-CPLP).
As apresentações foram seguidas de um debate que teve ampla
participação dos e das participantes presentes no seminário. Essa
partilha aportou importantes contributos e sugestões que foram
posteriormente incorporadas na elaboração deste Estudo sobre os
“Direitos das Mulheres em São Tomé e Príncipe”.
Esta pesquisa busca ainda inspirar outras iniciativas de levantamento de dados e investigação-ação como um exemplo de boas práticas
para outros países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP). Nesse sentido, o trabalho foi elaborado no âmbito do esforço contínuo de dar visibilidade, fortalecer e articular a luta por igualdade de género, enquanto uma iniciativa que não pode ser isolada,
mas sim continuamente renovada. Para tal, foram sistematizadas e
apresentadas algumas considerações finais e recomendações, discutidas e finalmente consensualizadas pela sociedade civil reunida
na RESCSAN-STP (Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional de São Tomé e Príncipe).

2.

METODOLOGIA

Em algumas questões que abordam temáticas que apresentam um
caráter holístico, optou-se por adotar a resposta discursiva, podendo assim, combinar os resultados dos dados quantitativos e qualitativos para melhor interpretação das informações angariadas.
Desse modo, espera-se que este Estudo sirva como fonte para outras produções que venham a versar sobre os tópicos que serão debatidos ao longo do presente trabalho e possa igualmente chamar
a atenção à imperatividade da investigação e divulgação de dados
científicos e estatísticas acerca dos direitos das mulheres, nomeadamente das mulheres rurais, em São Tomé e Príncipe.

1

PAS-STP: Projeto cofinanciado pela União Europeia e Instituto Camões, e implementado desde 2019 pelo IMVF, ADAPPA e ACTUAR, com o objetivo de contribuir
para a boa governação multiatores para a segurança alimentar e nutricional e
para o desenvolvimento sustentável e inclusivo em São Tomé e Príncipe.
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Para a realização do presente estudo, foi adotada a abordagem metodológica híbrida entre o método indutivo e o método quantitativo. Isto é, por um lado foram empregues os métodos de procedimento histórico para o levantamento de dados em conjunto com a
pesquisa qualitativa que se baseia no caráter subjetivo por meio da
valorização das narrativas e vivências individuais e coletivas das pessoas, sobretudo das mulheres, que participaram. E, por outro lado,
também foram usadas ferramentas quantitativas a fim de obter evidências mais conclusivas da correlação entre género e acesso a recursos naturais e produtivos em São Tomé e Príncipe. Nesse sentido,
no âmbito do projeto PAS-STP – Políticas Agroalimentares Sustentáveis em São Tomé e Príncipe1, foi desenvolvido um questionário
intitulado “Mulheres rurais e seu acesso à Terra e a outros recursos
naturais e produtivos em São Tomé e Príncipe” com 28 questões que
buscam investigar respostas que possam ser traduzidas em dados,
particularmente, quantitativos.
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3.

IGUALDADE DE GÉNERO

O caminho a percorrer para garantir direitos e oportunidades iguais
a homens e mulheres ao redor do planeta ainda é longo e desafiador. Segundo um estudo publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 2020, 90% das pessoas em
todo o mundo têm alguma forma de preconceito contra as mulheres2. Isto é, a nível mundial, aproximadamente nove em cada dez
cidadãos e cidadãs possuem algum tipo de preconceito contra as
mulheres.
As relações de poder baseadas numa estrutura patriarcal que é instaurada em desfavor das mulheres, permeiam a sociedade, a cultura, a tradição, a família e a comunidade como um todo e influenciam
diretamente os papéis de género3. Portanto, a definição do que é
ser lida e tratada enquanto mulher não diz respeito a razões naturais ou genéticas, mas sim a fatores sociopolíticos; em outras palavras trata-se de uma construção social.
Além disso, ainda que todas as mulheres estejam suscetíveis a serem
expostas a diversas formas de violência contra a mulher derivadas
das discriminações de género, alguns aspetos como classe social,
origem, orientação sexual, etnia e etc., têm impacto na leitura social
que se faz delas e no quão vulneráveis estão a sofrer violências baseadas no género.
Logo, é primordial pôr fim à violência baseada no género (VBG),
que se manifesta de múltiplas formas e se refere a qualquer ato de
agressão física, sexual, psicológica e suas derivações cometido contra alguém em função da sua identidade de género.

2

3

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/quase-90--das-pessoas-no-mundo-tem-alguma-forma-de-preconceito-c0.html
CEDAW; BEAUVOIR.
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De acordo com a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de
Género e Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), a igualdade de género é um direito humano fundamental e sua promoção é
crucial para o alcance do desenvolvimento sustentável. Assim, o empoderamento das mulheres enquanto sujeitas de direito livres para
desenvolver plenamente as suas potencialidades é uma estratégia
central para o combate à pobreza estrutural e para a implementação de sociedades mais justas, pacíficas e resilientes às mudanças
climáticas.

Vale salientar que a VBG pode ser acometida contra todas as identidades de género, embora as meninas e mulheres sejam mais afetadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma
em cada três mulheres ao longo de sua vida - o equivalente a aproximadamente 736 milhões de pessoas -, é vítima de violência física
ou sexual4.
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Os dados demonstram que o perigo muitas vezes está dentro de
casa, já que a violência física ou sexual contra as mulheres no mundo
todo é preponderantemente cometida pelo próprio parceiro e corresponde a agressões contra mais ou menos 641 milhões de pessoas
do género feminino5. Estima-se que haja um alto índice de subnotificação devido ao tabu e descredibilização relacionada a esse tipo
de violência e, portanto, há uma grande probabilidade de que os
números reais sejam substancialmente mais elevados.
Ademais, igualmente alarmante é que grande parte das mulheres
são impedidas de ter autonomia corporal e poder decidir sobre seu
próprio corpo. Ainda nos dias de hoje, em 57 países, aproximadamente metade das mulheres não tem respeitado seu direito à autonomia corporal.
A desigualdade de género é fatal para as mulheres; a expressão
mais direta disso é o feminicídio, que é o ato de assassinar intencionalmente uma mulher com base no género, isto é, por ser mulher.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), quando há envolvimento de parceiros em assassinatos dolosos - em que existe a
intenção de matar - 80% das vítimas são mulheres6.
As facetas da violência contra as mulheres a nível físico, sexual e psicológico podem se manifestar de muitas formas, tais como: maus-tratos, abuso sexual das meninas e mulheres, violência relacionada
com o dote, violação (incluindo violação conjugal), a mutilação genital feminina e outras práticas tradicionais nocivas para as mulheres,
assédio, tráfico de mulheres, prostituição forçada e qualquer outro
tipo de violência contra as mulheres cometida pela família, comunidade ou pelo Estado7.
Além disso, as mulheres enfrentam outras derivações da desigualdade de género que não se limitam às agressões supracitadas e envolvem privação da liberdade, privação económica e/ou material,
exclusão dos processos de tomada de decisão e dos espaços de governança e uma posição subalterna na divisão sexual do trabalho.

4

5
6
7

https://brasil.un.org/pt-br/115652-oms-uma-em-cada-3-mulheres-em-todo-o-mundo-sofre-violencia
idem
https://news.un.org/pt/story/2020/11/1733822
Segundo a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1993;

A esse propósito, as mulheres despendem em média três vezes mais
horas em trabalhos domésticos e de cuidados não remunerados do
que os homens e ainda, esse tempo gasto por elas tende a ser maior
se têm crianças pequenas em casa, conforme dados levantados pela
ONU. Portanto, a responsabilidade de gerenciar a dupla, tripla ou
múltipla jornada de cuidados domésticos, cuidados dos filhos e/ou
de idosos e eventualmente o seu trabalho fora da esfera familiar,
gera uma sobrecarga mental e física para as mulheres que é absolutamente desigual em comparação aos homens.

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) sublinha que viver em áreas rurais ou urbanas não é um fator determinante para
mensurar se as mulheres que habitam o meio rural estão mais vulneráveis à VBG; não obstante, é necessário fazer uma análise contextualizada9. Dito isto, é necessário ter em conta que a violência
contra as mulheres do meio rural acaba por ser ainda mais invisibilizada pelo estigma e por estarem afastadas dos centros urbanos,
muitas vezes não têm acesso aos meios para denunciar o agressor.
E, de maneira geral, também possuem menos acesso a investimento
e infraestruturas.
A desigualdade socioeconómica representa também um fator extremo de risco para as mulheres, visto que a VGB atinge de forma
desproporcional mulheres que habitam países de baixa e média renda10. Por outras palavras, meninas e mulheres do Sul Global estão
mais suscetíveis a sofrer violências de género.
No mesmo sentido, atualmente, 80% dos deslocados por desastres
e mudanças climáticas são mulheres11. As mulheres - sobretudo as
mulheres do meio rural - são mais suscetíveis a sofrerem os impac-

8

9

10

11

https://brasil.un.org/pt-br/115652-oms-uma-em-cada-3-mulheres-em-todo-o-mundo-sofre-violencia
Para saber mais: A reportagem produzida pelo diário catarinense intitulada “Sozinhas” que denuncia a violência contra as mulheres que vivem no campo, traz
um retrato das dificuldades adicionais que vivenciam as mulheres rurais quando
são vítimas de VBG. Apesar de cada país e região ter suas particularidades, os relatos demonstram vivências e desafios que são transversais para as mulheres na
área rural. O vídeo da reportagem está disponível no seguinte link: https://www.
youtube.com/watch?v=XEuJ9XT2yX8&ab_channel=Di%C3%A1rioCatarinense
https://brasil.un.org/pt-br/115652-oms-uma-em-cada-3-mulheres-em-todo-o-mundo-sofre-violencia
https://brasil.un.org/pt-br/157806-cop26-80-dos-deslocados-por-desastres-e-mudancas-climaticas-sao-mulheres
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Todas as formas da VBG podem impactar na saúde das mulheres e
ter efeitos colaterais durante toda a sua vida, independentemente
de quando a violência tenha sido cometida. A violência contra as
mulheres está ligada ao aumento do risco de depressão, transtorno
de ansiedade, lesões, gravidez não planeada, doenças sexualmente
transmissíveis, como HIV, entre outras tantas enfermidades que impactam diretamente o seu bem-estar8.
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tos severos das alterações climáticas, pois representam a parte preponderante da população pobre no mundo e dependem em maior
grau dos recursos naturais que estão ameaçados pela vigente crise
ambiental. Sendo assim, são mais afetadas pelas chuvas, enchentes,
deslizamentos, temperaturas extremas, secas, incêndios e etc.

14

Contudo, ao mesmo tempo, no mundo inteiro são justamente as
mulheres e meninas que lideram as iniciativas de sustentabilidade
enquanto agentes de mudança para a adaptação às alterações climáticas, mitigação e estratégias de resposta mais eficazes face aos
desafios de hoje. E, portanto, promover a igualdade de género no
contexto da crise climática é fundamental para a redução de riscos
de desastres e para a construção de um futuro mais sustentável
para todas as pessoas.
Logo, as desigualdades de género e a consequente VBG repercutem-se na sociedade e têm custos inestimáveis com impactos
profundamente prejudiciais ao desenvolvimento socioeconómico
sustentável, bem como ao meio ambiente como um todo. Assim
sendo, torna-se necessário combater as desigualdades sociais, económicas, ambientais e políticas de cunho estrutural que, por sua
vez, retroalimentam a violência contra as mulheres.
A igualdade de género é, portanto, um indicador para o desenvolvimento sustentável. Assim, ainda que o cenário seja desafiador, promover a igualdade de género transversalmente em todas as esferas
da sociedade é essencial para garantir um futuro mais justo, igualitário e sustentável para todas as pessoas.

4.

IGUALDADE DE GÉNERO
EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Conforme o Instituto Nacional de Estatística (2017), 50,4% da população são-tomense é composta por mulheres. As estatísticas do IV
Recenseamento Geral da População e Habitação de 2012 apontam
que sensivelmente um pouco mais da metade, correspondente a
51% das mulheres são-tomenses, está concentrado nas áreas urbanas, enquanto aproximadamente 49% habita os meios rurais.
No país, o Inquérito aos Orçamentos Familiares (IOF)13 de 2017 levantou que 66,7% das pessoas vive em situação de pobreza. Quando
analisados os dados de forma individual, as meninas e mulheres são
praticamente tão pobres quanto meninos e homens, sendo a taxa
de pobreza entre o género masculino correspondente a 66,66% contra 66,53% relativo ao género feminino.
Entretanto, ao fazer a análise contextualizada, dentre a população
pobre prevalece o rosto da mulher. Os agregados familiares chefiados por mulheres são mais pobres, já que a taxa de pobreza entre os
agregados familiares chefiados por mulheres é de 61,6% enquanto a
taxa de pobreza cai para 55,8% entre os agregados familiares chefiados por homens.
Os reflexos da desigualdade de género são particularmente percebidos no acesso ao mercado de trabalho, espaços de governança,
processos de tomada de decisão e acesso à educação14.
No mercado de trabalho em São Tomé e Príncipe, a incidência da
falta de emprego é de 14,6% entre as mulheres - maioritariamente
jovens -, o que equivale a uma taxa de desemprego quase três vezes

12

13

14

Mais informações disponíveis em https://direitosmulheresstp.files.wordpress.
com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf.
https://www.ine.st/index.php/publicacao/documentos/file/601-inquerito-aos-orcamentos-familiares-iof2017
https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf
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De acordo com a publicação “Direitos das Mulheres em São Tomé
e Príncipe: Conhecer para Capacitar e Sensibilizar” de 201612, nos
últimos anos houve alguns progressos significativos no que diz respeito ao acesso a direitos por parte da população feminina no país.
Contudo, ainda assim, a edição destacou que o alcance da igualdade
de género em São Tomé e Príncipe continua a ser um desafio ainda
longe de ser superado.

maior em comparação ao percentual de 5,1% de desemprego entre
os homens.
Além disso, as maiores marginalizadas pelo mercado laboral parecem ter menores rendimentos por hora e mais obstáculos para sua
inserção profissional. Ao mesmo tempo que menos de 10% dos homens entre 25 e 59 anos não tem emprego, 40% das mulheres não
está inserida no mercado de trabalho, sendo “donas de casa”.
16

Desta forma, é revelada uma ligação intrínseca entre pobreza, desemprego, trabalho de cuidados não remunerado e género feminino, ou seja, as mulheres são um dos grupos socioeconómicos mais
vulneráveis na sociedade são-tomense 15.
Além disso, relativamente ao exercício da atividade económica, as
mulheres são a maioria (71%) no setor informal. Essa categoria está
relacionada sobretudo com a venda de produtos agrícolas, florestais, piscatórios e outras atividades relacionadas. Vale a pena salientar que muitas das trabalhadoras dessas áreas dependem desse ofício para garantir os seus próprios meios de vida, bem como dos seus
agregados familiares, enquanto chefes de família16.
Outro dado que se destaca negativamente tem que ver com as profissões ligadas aos espaços de governança e processos de tomada

15
16

IOF 2017
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/64/National-reviews/Sao_Tome_and_Principe.pdf

de decisão: na área referida como “Legislativo/Diretores”, a taxa
de mulheres é de somente 24,4%17. Contudo, com a mobilização de
mulheres na política e representantes femininas de organizações da
sociedade civil, o Parlamento são-tomense aprovou, em 2021, uma
alteração na lei dos partidos políticos que agora define a inclusão
obrigatória de uma quota mínima de 30% de mulheres em lugares
elegíveis nas listas partidárias.

Ainda que não haja diferenças significativas entre géneros no acesso à educação de nível básico, conforme aumenta o grau de escolaridade as disparidades despontam também. No Ensino Secundário,
as meninas e mulheres representam cerca de 46% dos estudantes
e, no Ensino Superior, correspondem a aproximadamente 35% dos
alunos19. Dentre os motivos que podem explicar a interrupção dos
estudos das meninas, um dos mais importantes é a incidência de
gravidez na adolescência: 11% das adolescentes são mães, o que propicia a vulnerabilidade à pobreza e dificulta a sua inserção no mercado de trabalho20.
Em relação à VBG e, nomeadamente, violência doméstica contra as
mulheres, constatou-se que na maioria das ocorrências as agressões
se dão no seio familiar pelo companheiro e, por isso, muitas desistem de levar adiante a queixa contra os seus agressores junto às
autoridades. A dependência financeira do cônjuge acaba, também,
por ser um fator de coerção contra a mulher agredida, já que, em
cerca de 90% dos casos de violência doméstica constatados no país,
as vítimas têm baixo nível de escolaridade e não possuem autonomia financeira e, por isso, frequentemente acabam por retomar os
seus relacionamentos com o agressor21.
Para buscar atender e proteger as vítimas de violência doméstica,
o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, com
apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), criou
em 2006 o Centro de Acolhimento Contra a Violência Doméstica
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18

19

20

21

https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf
https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf
https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf
https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf
https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf
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No que se refere à educação, as mulheres também estão numa situação mais desfavorável em relação aos homens. Na população
acima dos 15 anos, a taxa de analfabetismo é mais alta entre o género feminino, representando aproximadamente 15%, enquanto para
os indivíduos do género masculino essa estimativa cai para 5,1%, ou
seja, quase um terço18.

(CACVD) que visa também sensibilizar e educar as famílias e comunidades sobre o tema22. Entretanto, a casa que abriga mulheres vítimas de violência doméstica recebe algumas críticas quanto à sua
efetividade, sendo necessário garantir a efetividade de medidas de
prevenção.

18

Nesse sentido, com a progressiva tomada de consciência acerca do
papel da mulher na sociedade e do seu protagonismo para o desenvolvimento sustentável, a igualdade de género foi reconhecida na
ordem jurídica de muitos países ao redor do mundo, incluindo São
Tomé e Príncipe. Assim, no próximo tópico serão referidos os compromissos políticos assumidos pelo país, em relação a instrumentos,
mecanismos e quadros legais a nível internacional, regional e nacional que buscam promover a igualdade entre homens e mulheres.
Ainda que a igualdade de género tenha - em maior ou menor grau
- alcançado um certo nível de consagração no quadro legal de diversos países, na prática, a sua realização e garantia ainda estão distantes de serem verificadas no dia-a-dia das pessoas, sobretudo, na
realidade das mulheres.
Como resultado da luta de movimentos sociais pela igualdade entre
homens e mulheres ao longo das décadas, o papel crucial da mulher
enquanto agente para o desenvolvimento sustentável tem vindo
a ser crescentemente reconhecido pela sociedade como um todo.
Esse reconhecimento, mesmo que com muitas limitações, traduz-se em diversas políticas públicas para a promoção da igualdade de
género, endossadas por atores políticos globais e regionais, nomeadamente a ONU, a União Europeia (UE), a União Africana (UA) e a
CPLP23.

22

23

https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf
https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf

5.

INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS

→ Carta das Nações Unidas de 194524: documento concebido durante a Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, que deu
origem às Nações Unidas. A Carta é um feito histórico, enquanto um
dos primeiros tratados internacionais a referir no seu conteúdo a
imperatividade de igualdade de direitos entre homens e mulheres25.
→ Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH): adotada em
1948 pela ONU26, foi igualmente um marco para o reconhecimento
dos direitos das mulheres enquanto direitos humanos, ao estabelecer que os direitos humanos fundamentais devem ser respeitados
e protegidos universalmente (algo até então inédito). Além disso, a
partir de então, os direitos humanos são proclamados inerentes a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia, sexo, nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outra condição. Ou seja, todos
e todas devem ter garantidos seus direitos humanos, sem nenhum
tipo de discriminação. Entretanto, a ONU tem vindo a expandir a lei
de direitos humanos especificamente a fim de abranger os grupos
que ainda hoje permanecem como mais vulneráveis - as mulheres,
crianças, pessoas com deficiência, migrantes e outras minorias27.
→ Convenção sobre os Direitos da Criança: adotada pela Assembleia
Geral da ONU em 1989 e ratificada por São Tomé e Príncipe em 199128,
estabelece o direito de todas as crianças terem um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e

24

25

26

27
28

https://unric.org/pt/wp-content/uploads/sites/9/2009/10/Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf
https://news.un.org/pt/story/2018/12/1651161#:~:text=Carta%20da%20ONU,-Outras%20mulheres%20prepararam&text=O%20documento%20foi%20elaborado%20
durante,direitos%20entre%20homens%20e%20mulheres.
Em São Tomé e Príncipe, após a sua independência, em 12 de Julho de 1975, foi
declarada a construção de um Estado de Direito Democrático, baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana, no respeito aos princípios da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos. Entretanto, o país São Tomé e Príncipe aderiu à Organização das Nações
Unidas em 16 de Setembro de 1992. Disponível em:
https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/23session/SaoTomeandPrincipe/Statements/1.1_Opening%20Statement%20-%20Sao%20Tome%20and%20Principe_UPR_
Sao%20Tome%20and%20Principe.docx
https://unric.org/pt/o-que-sao-os-direitos-humanos/
http://www.cplp.org/files/billeder/mic_cti/palop_studies_sao_tome_pt_web.pdf
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Dentre os principais pactos internacionais para combater as discriminações contra as meninas e mulheres a nível internacional, salientam-se:

20

social. A Convenção determina que meninos e meninas devem ser
protegidos contra todas as formas de violência física e mental e define que as mulheres tenham assegurado o acesso a atendimento pré-natal e pós-natal adequado. Neste sentido, o Estado tem o dever de
adotar todas as medidas eficazes e adequadas para eliminar práticas
tradicionais que possam ser prejudiciais à saúde da criança. Assim,
crianças devem ter asseguradas as condições de preparo para viver
numa sociedade livre, tolerante, pacífica, com respeito ao princípio
de igualdade de género, às origens e às particularidades culturais,
étnicas e religiosas, aos povos autóctones e ao meio ambiente.
→ Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW)29 de 1979 e ratificada em 200330:
principal ferramenta para a proteção dos direitos das mulheres e
possui o status de um tratado internacional de direitos humanos
juridicamente vinculativo, estabelecido no sistema das Nações Unidas. À vista disso, a CEDAW é um instrumento notável para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a eliminação da
violência de género. Ademais, o documento possui o Art. 14 dedicado às ações e medidas específicas para a realização dos direitos das
29

30

https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/convencao_cedaw.pdf
https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf

O Artigo 14 da CEDAW estabelece que, “1. Os Estados-parte levarão em consideração os problemas específicos enfrentados pela mulher rural e o importante papel que desempenha na subsistência económica de sua família,
incluindo seu trabalho em setores não monetários da economia, e tomarão
todas a medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos
desta Convenção à mulher das zonas rurais. 2. Os Estados-parte adotarão
todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher nas zonas rurais a fim de assegurar, em condições de igualdade entre
homens e mulheres, que elas participem no desenvolvimento rural e dele
se beneficiem, e em particular assegurar-lhes-ão o direito a: a) Participar de
elaboração e execução dos planos de desenvolvimento em todos os níveis;
b) Ter acesso a serviços médicos adequados, inclusive informação, aconselhamento e serviços em matéria de planejamento familiar; c) Beneficiar-se
diretamente dos programas de seguridade social; d) Obter todos os tipos
de educação e de formação, académica e não académica, inclusive os relacionados à alfabetização funcional, bem como, entre outros, os benefícios
de todos os serviços comunitários e de extensão a fim de aumentar sua
capacidade técnica; e) Organizar grupos de autoajuda e cooperativas a fim
de obter igualdade de acesso às oportunidades económicas mediante emprego ou trabalho por conta própria; f) Participar de todas as atividades comunitárias; g) Ter acesso aos créditos e empréstimos agrícolas, aos serviços
de comercialização e às tecnologias apropriadas, e receber um tratamento
igual nos projetos de reforma agrária e de restabelecimento; h) Gozar de
condições de vida adequadas, particularmente nas esferas da habitação,
dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de água, do
transporte e das comunicações.”

mulheres rurais, que visibiliza as demandas particulares desse grupo
geralmente invisibilizado.

→ Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre
os Direitos das Mulheres em África (Protocolo de Maputo): ratificado
por São Tomé e Príncipe em 201933, busca promover a igualdade de género no continente africano através da garantia de direitos às meninas
e mulheres, inclusão nos processos políticos, maior autonomia feminina em todas as esferas da sociedade, acesso à segurança alimentar e
nutricional e o fim da mutilação genital feminina, entre outros.
→ Diretrizes Voluntárias sobre a Governança Responsável da posse
da Terra, da Pesca e dos Bosques no Contexto da Segurança Alimentar Nacional (DVGT), aprovadas pelo Comité de Segurança Alimentar Mundial (CSA) em 2012: importante documento normativo
internacional sobre o tema acordado por todos os Estados membros da ONU. A promoção da igualdade de género é um dos princípios norteadores das DVGT, que propõe medidas para acelerar
a redução das desigualdades de género existentes (DVGT, 2015)34.

31

32

33

34

https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf
As doze áreas prioritárias identificadas, são: a crescente proporção de mulheres
em situação de pobreza; a desigualdade no acesso à educação e à capacitação;
a desigualdade no acesso aos serviços de saúde; a violência contra a mulher; os
efeitos dos conflitos armados sobre a mulher; a desigualdade quanto à participação nas estruturas econômicas, nas atividades produtivas e no acesso a recursos;
a desigualdade em relação à participação no poder político nas instâncias decisórias; a insuficiência de mecanismos institucionais para a promoção do avanço
da mulher; as deficiências na promoção e proteção dos direitos da mulher; o tratamento estereotipado dos temas relativos à mulher nos meios de comunicação
e a desigualdade de acesso a esses meios; a desigualdade de participação nas
decisões sobre o manejo dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente;
e a necessidade de proteção e promoção voltadas especificamente para os direitos da menina. Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-content/
uploads/2013/03/declaracao_beijing.pdf
https://www.cplp.org/id-4229.aspx?PID=10059&M=NewsV2&Action=1&NewsId=8652
https://landportal.org/pt/library/resources/diretrizes-volunt%C3%A1rias-sobre-governan%C3%A7a-respons%C3%A1vel-da-terra-dos-recursos
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→ Declaração de Pequim, adotada conjuntamente com o Programa
de Ação de Beijing em 1995 pelos Estados Membros das Nações Unidas durante a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres31: identifica
doze áreas prioritárias para a promoção da igualdade de género32 e
define uma série de objetivos estratégicos bem como as ações necessárias para alcançá-los. Assim sendo, a Declaração e o Programa
de Ação configuram um guia amplo que serve para orientar tanto
governos quanto a sociedade a fim de propiciar melhorias no marco
legal e formulação e implementação de políticas públicas para erradicar a discriminação contra as mulheres. Consagra três dimensões
fundamentais para a garantia dos direitos das mulheres: conceito de
género; empoderamento; abordagem transversal.

Estabelece que os Estados devem garantir que mulheres e meninas
tenham os mesmos direitos de posse e acesso à terra, à pesca e florestas, independentemente de seu estado civil ou conjugal.

22

→ Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e outras pessoas que trabalham nas áreas rurais, ratificada pelas Nações Unidas em 2018, também possui uma seção que foca nos
direitos das mulheres rurais. Particularmente o artigo 4 da referida
Declaração diz o seguinte “os Estados deverão adotar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres
camponesas e outras mulheres que trabalhem em áreas rurais, incluindo: Participar em condições de igualdade e de maneira efetiva
na formulação e implementação dos planos de desenvolvimento em
todos os níveis (…); aceder em condições de igualdade a terra e os
recursos naturais, ter a possibilidade de utilizá-los e controlá-los em
pé de igualdade e a obter um tratamento igualitário ou prioritário na
reforma agrária e nos projetos de reassentamento (…).
→ Diretrizes Voluntárias do Comité Global de Segurança Alimentar
(CSA) sobre Igualdade de Género e Empoderamento de mulheres e
meninas no contexto da segurança alimentar e nutricional: na reta
final de negociações (última ronda iniciou em maio de 2022), espera-se que este documento seja aprovado em 2022 durante a 50ª Sessão
do CSA (outubro de 2022). O documento em preparação conta com
a participação efetiva e empenhada da sociedade civil, através do
Grupo de Trabalho de Mulheres do Mecanismo da Sociedade Civil e

b) Instrumentos Regionais
Uma vez que esta pesquisa tem como um dos seus objetivos explicitar a correlação da garantia dos direitos das mulheres, particularmente das mulheres rurais, e a promoção da segurança alimentar e
nutricional e vice-versa, cabe ressaltar alguns instrumentos e mecanismos no contexto regional da CPLP que consideram esta inter-relação profunda, desde logo, as Diretrizes para o Apoio e Promoção
da Agricultura Familiar nos Estados-membros dos Países de Língua
Portuguesa, estabelecidas em 2017 por ocasião da II Reunião Extraordinária do CONSAN-CPLP. Estas Diretrizes configuram um importante mecanismo para promover a efetivação dos direitos das
mulheres, especialmente das mulheres rurais, ao reconhecer que as
desigualdades de género na agricultura familiar continuam a limitar
os direitos das mulheres e seu acesso aos recursos naturais e à autonomia económica e, além disso, enfatizar a necessidade de reconhecer as mulheres enquanto sujeitas de direitos. Nesse sentido, o
artigo 7º em particular trata da promoção da autonomia económica
e da igualdade das mulheres rurais, sublinhando a importância de
políticas públicas para garantir o controlo seguro e equitativo bem
como o acesso à renda e os recursos naturais, produtivos e económicos como água, terra, crédito e tecnologias apropriadas35.

35

https://www.cplp.org/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2FCSAN%2FBooklet_pt_v10-diretrizes-agricultura-familiar.pdf.
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Povos Indígenas no CSA, que tem defendido ultrapassar abordagens
essencialistas e instrumentalistas para gerar mudanças concretas na
vida das pessoas. Os direitos das mulheres e das pessoas LGBTQTI
são indivisíveis e interdependentes com o seu direito à alimentação,
à saúde (incluindo sexual e reprodutiva), à terra e outros recursos naturais, à água, ao trabalho decente (pago ou não, formal ou informal)
e emprego. Principais elementos e reivindicações do MSCPI-CSA:
– Um mundo livre de violência sexual e de género e discriminação
de qualquer tipo.
– Perspetiva da intersecionalidade
– Um sistema alimentar justo e sustentável centrado na realização dos direitos humanos, com a agroecologia no centro do
nosso trabalho e da nossa vida diária.
– Garantia e proteção ao direito à terra e acesso à água e recursos
naturais para mulheres, meninas e pessoas LGBTQI de diferentes públicos.
– Promover e encorajar sistemas alimentares de base local e mercados territoriais.
– Inclusão e reconhecimento explícito das diversidades de género.

a) Instrumentos Nacionais
Os países têm ratificado leis que buscam erradicar a desigualdade
de género e garantir os direitos das mulheres em todas as instâncias
sociais. Desse modo, São Tomé e Príncipe adotou múltiplos instrumentos a nível jurídico que visam garantir os direitos humanos e,
para isso, medidas legais que têm por objetivo efetivar, nomeadamente, os direitos das mulheres.
24

À vista disso, no contexto nacional há duas referências de documentos normativos a destacar: a Constituição da República de São Tomé
e Príncipe e a Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de
Género (ENIEG).
A Constituição da República de São Tomé e Príncipe, adotada em
2003, prevê, tal como a anterior (1990), o respeito ao princípio da
igualdade entre homens e mulheres no tocante aos direitos humanos, sociais, económicos, culturais, civis e políticos. A Constituição
precisa no seu artigo 12º, nº2 que o país subscreve a Declaração Universal dos Direitos Humanos e seus preceitos36.
Dentre as principais resoluções constitucionais que reforçam o
princípio da igualdade de género para suas cidadãs e cidadãos, vale
destacar: o artigo 15º, nº 1 - Igualdade de todos os cidadãos sem distinção de raça, de religião ou de sexo; artigo 15º, nº 2 Igualdade do
homem e da mulher em direitos e deveres; artigo 26º, nº 3 - Igualdade entre os cônjuges em termos de capacidade civil e política no que
concerne ao sustento e à educação das crianças; artigo 32º - Liberdade na escolha de profissão; artigo 42º - Direito ao trabalho; artigo
55º - Direito à educação; artigo 58º - Direito ao sufrágio, incluindo o
direito de voto para todos; artigo 66º - Direito à plena participação
na vida política, etc.37
Em concordância com a Declaração de Pequim e a Plataforma da
Acção (1995), São Tomé e Príncipe avançou com ações para promover a igualdade de género no país. Nesse sentido, foi elaborada a
Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, visando constituir-se
como um instrumento para orientar a estratégia de diminuição das
desigualdades sociais e baseadas no género. Foram igualmente criadas instituições públicas a fim de promover e implementar políticas
em prol da igualdade de género e esferas correlacionadas e formulou-se a Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de Género
(ENIEG)38. A ENIEG visa garantir a promoção e execução das políticas estatais relacionadas com o género e assegurar a integração
do princípio de igualdade entre homens e mulheres a partir de uma
36

37

38

É possível aceder à Constituição da República de São Tomé e Príncipe na íntegra
no seguinte link: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sao117335POR.pdf
https://direitosmulheresstp.files.wordpress.com/2017/01/estudodireitosmulheres_stp2016.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/64/National-reviews/Sao_Tome_and_Principe.pdf

abordagem transversal, isto é, em todas as estratégias e programas
nacionais de desenvolvimento.
A Estratégia passou a ser implementada a partir de 2007, quando
foi estabelecido o Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade
e Equidade de Género (INPG), que tem como finalidade apoiar a implementação e operacionalização da ENIEG.

Além disso, no plano jurídico para garantir e reforçar a realização da
ENIEG existem algumas leis com enfoque particular na promoção
dos direitos das mulheres, como a Lei contra a Violência Doméstica
e Familiar (Lei 11/2008), a Lei para o reforço de mecanismos de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar (Lei 12/2008). Neste sentido, está em curso atualmente o projeto de Lei da Paridade,
que pode vir a fortalecer o quadro de mecanismos e instrumentos
para o monitoramento da igualdade de género no país40.
Embora a ENIEG compreenda a VBG de forma abrangente e seja um
passo importantíssimo e inovador na direção da promoção dos direitos das mulheres em São Tomé e Príncipe, a sua implementação
na prática teve como foco principal a violência doméstica e familiar41. Além disso, as instituições dedicadas a efetivar a Estratégia
não têm condições materiais e não dispõem de recursos suficientes,
tanto humanos como financeiros, para responder a todas as demandas nessa temática. Em função disso, muitas das atividades e ações
inicialmente previstas, acabam por não ser concretizadas.
Apesar de todos os desafios enfrentados em direção a uma sociedade mais equitativa em termos de género, os diversos mecanismos,
instrumentos e políticas públicas supracitados são importantíssimos
para orientar e respaldar as ações estratégicas pelos direitos das
meninas e mulheres no país. E, por decorrência, contribuirão igualmente para a efetivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), muito particularmente para o ODS 542 que aborda a necessidade de promover o empoderamento das meninas e mulheres
39
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O INPG tem implementado a referida Estratégia em parceria com
outras instituições estatais e organizações da sociedade civil e, não
obstante desafios técnicos e financeiros, tem contribuído para a
equidade e melhoria dos serviços com o objetivo de promover o empoderamento das meninas e mulheres transversalmente em todas
as áreas da sociedade e na esfera pública, assim como, fomentar
a participação igualitária entre homens e mulheres no desenvolvimento sustentável em São Tomé e Príncipe39.

e visibilizar a luta pela igualdade de género. Esse ODS 5 salienta a
necessidade de garantir a ampla participação das mulheres e oportunidades igualitárias de liderança em espaços de tomada de decisão, nos âmbitos económico, social e político.
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Portanto, a efetivação dos direitos das meninas e mulheres tem
uma correlação intrínseca com o aumento da participação política
efetiva e representativa feminina nos processos de governança para
propiciar um cenário de erradicação de todas as formas de violência
baseada no género.

6.

DIREITO À SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL

Desse modo, a SAN é garantida quando todas as pessoas possuem
permanentemente disponibilidade e acesso físico e financeiro a alimentos nutricionalmente adequados, que respeitem as preferências culturais, em quantidade e qualidade suficientes para que estas
tenham uma vida digna e ativa com saúde. Portanto, as políticas de
efetivação da SAN são fundamentais para a realização da alimentação enquanto direito.
Proteger as cidadãs e os cidadãos contra a fome e a má nutrição e
assegurar segurança alimentar e nutricional é um dever do Estado43.
Nessa direção, no âmbito da CPLP, os países-membros aprovaram
a Estratégia de Segurança Alimentar (ESAN-CPLP), em 2011, comprometendo-se a incumbir um caráter prioritário à SAN nas relativas agendas nacionais, com o objetivo de promover o cumprimento
contínuo do DHANA.
A fim de acompanhar o desenvolvimento e implementação de políticas comunitárias para o desenvolvimento da SAN, foi criado o
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN
- CPLP). No que diz respeito aos contextos nacionais, no quadro
da ESAN-CPLP, estabeleceu-se a imperatividade de fortalecer e implementar os Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, como plano estratégico de apoio à agricultura familiar e
consecução da SAN. Dessa forma, em 2016 foi aprovada a criação
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional de São
Tomé e Príncipe (CONSAN-STP), conselho multiatores e multissetorial, presidido pelo primeiro-ministro e com uma participação efetiva da sociedade civil, alocando lugares concretos e permanentes à
RESCSAN-STP.
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http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/
pacto_internacional_sobre_os_direitos_economicos.pdf
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A definição de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) aqui utilizada perpassa pelo entendimento da alimentação enquanto um direito humano fundamental que deve ser abordado a partir de uma
perspetiva holística e multidisciplinar. A SAN possui quatro dimensões: disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade, o que reitera a necessidade da formulação de políticas públicas dinâmicas e
integradas para alcançá-la.
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Vale relembrar que a RESCSAN-STP é também membro do Comité
de Coordenação do Mecanismo de Facilitação da Participação da
Sociedade Civil no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (MSC-CONSAN),
constituído em 2011 com o objetivo de assegurar a participação da
Sociedade Civil de forma coordenada e efetiva nas negociações, nos
espaços de tomada de decisões assim como sua integração nas atividades quotidianas do conselho regional e no exercício de monitorização da implementação da ESAN-CPLP44. Assim, o Mecanismo
também tem como propósito que as mulheres rurais, reunidas na
Rede das Margaridas da CPLP enquanto membro autónomo que
compõem o MSC-CONSAN, tenham igualmente garantida a sua inclusão nos espaços de governança e processos decisórios.
i.

O papel fundamental das mulheres na transição para sistemas alimentares sustentáveis e agroecológicos

A construção histórica dos sistemas alimentares são-tomenses está
muito pautada no sistema agrário agroexportador de commodities,
sobretudo, cacau. Essa atividade representa uma das maiores fontes de divisas do país. Como consequência, o país tem um alto nível de dependência externa, que leva São Tomé e Príncipe a ocupar
uma posição muito vulnerável e desfavorável na divisão internacional do trabalho45.
Este modelo de produção agrícola com orientação agroexportadora
não resolve integralmente todos os problemas relacionados com a
insegurança alimentar e nutricional. Da mesma forma que mantém
e aprofunda as relações de poder desiguais, as quais se traduzem
em desigualdade no acesso a recursos e que, por sua vez, favorece
a condição de pobreza. Essa conjuntura é impeditiva do desenvolvimento sustentável e para um cenário de realização de direitos,
o que se reflete num círculo vicioso desgastante e danoso para o
país46.
Esse modus operandi de produção de matérias-primas voltadas para
a exportação reflete-se na falta de instituições internas fortalecidas.
Esse padrão produtivo remonta à colonização e seus processos, que
impôs uma série de estruturas económicas, sociais, políticas e ambientais que ainda se encontram muito presentes.
As mulheres são-tomenses sempre estiveram presentes ao longo
dos acontecimentos marcantes da história de São Tomé e Príncipe,
na época da ocupação colonial, elas lutaram lado a lado com os homens pela independência do país47.
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Além disso, em São Tomé e Príncipe, assim como em outros países
da CPLP, muitas mulheres são chefes de família e sob uma perspetiva histórica, a responsabilidade acerca da alimentação do núcleo
doméstico, a produção agrícola para consumo familiar e produção
e reprodução dos meios de vida recai sobre elas. Por decorrência,
ainda que não sejam amplamente suficientemente reconhecidas ou
remuneradas por isso, acabam também exercendo uma função central na sociedade e são peças-chaves enquanto agentes de transformação para um futuro melhor, mais próspero e igualitário no país.

No país, há um cenário favorável para essa mudança, criado graças
ao trabalho de mobilização contínuo. Atualmente, São Tomé e Príncipe é o país da CPLP com a maior área agrícola dedicada à produção
biológica e agroecológica49.
Para o país e sua população, esse caminho por via da agroecologia
será promissor, visto que a transição para sistemas agroecológicos
não se resume a uma simples transição de um modelo produtivo. A
agroecologia pressupõe relações sociais, económicas e ambientais
mais justas e sustentáveis, pautadas na igualdade de género e no reconhecimento das contribuições das mulheres, sobretudo mulheres
rurais, para a implementação de sistemas alimentares voltados para
a produção de comida saudável, para a redução da pobreza rural e
para o combate às mudanças climáticas. Isto é, sistemas alimentares
agroecológicos promovem o DHANA e criam as condições para a
observância da SAN.
Do ponto de vista efetivo, de acordo com a ONU (2015), a maior parte dos alimentos de qualidade que chegam à mesa das pessoas no
mundo todo foram plantados, cultivados, colhidos - e em alguns casos até mesmo preparados e servidos - por mulheres que trabalham
nas áreas rurais.
Nos países de língua portuguesa, as mulheres rurais são igualmente
protagonistas na produção de alimentos saudáveis produzidos em
sinergia com o meio ambiente e, portanto, são fundamentais para a
realização da alimentação enquanto direito.
Além disso, as mulheres rurais são, por sua vez, promotoras e guardiãs dos sistemas alimentares sustentáveis. Elas detêm conhecimentos tradicionais, profundamente especializados que são passados de
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Em resposta a esse contexto herdado do período colonial, a agroecologia é uma opção estratégica enquanto força motriz de um processo de mudança rumo ao desenvolvimento sustentável em São
Tomé e Príncipe, que deverá, portanto, ser promovida no país. E,
nesse sentido, as mulheres são as maiores aliadas na transição para
sistemas alimentares sustentáveis e agroecológicos48.
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geração em geração, bem como capacidades de gestão inteligente
dos recursos naturais intrinsecamente ligadas às práticas pautadas
na agroecologia para a preservação da biodiversidade como o uso
produtivo de sementes tradicionais, por exemplo.
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No geral, as mulheres rurais tendem a ter maior propensão à transição para um modelo de desenvolvimento rural agroecológico visto
que elas produzem para si próprias, para as suas famílias e comunidades. Portanto, demonstram ter maior aversão a produzir alimentos
com químicos nocivos. Nessa mesma direção, têm propensão a usar
os seus recursos naturais disponíveis com parcimónia, de modo a
preservá-los, pois dependem deles para garantir seus meios de vida.
Vale salientar que, num momento em que o mundo e a humanidade
sentem os efeitos nocivos do aquecimento global e o agravamento
das mudanças climáticas de forma vertiginosa, os sistemas alimentares revelam um grave desequilíbrio. Por seu lado, a transição para
sistemas alimentares sustentáveis preserva a biodiversidade e contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa, bem
como também aumenta a resiliência das paisagens alimentares às
mudanças ocasionadas pela perturbação do clima.
Ainda nesse sentido, são as meninas e mulheres - especialmente das
áreas rurais - que lideram os programas de sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas para fazer face aos desafios atuais da
crise ambiental global. Contudo, é fundamental que as mulheres rurais tenham assegurado o acesso à terra, água, sementes, recursos
naturais e produtivos e demais direitos fundamentais para que continuem desempenhando seu importante papel.
Porém, há um grande paradoxo, as grandes protagonistas da garantia da SAN, responsáveis por construir sistemas alimentares resilientes às mudanças climáticas e que se configuram como poderosas
agentes para o desenvolvimento socioeconómico sustentável, estão, ao mesmo tempo, entre os grupos mais vulneráveis justamente
à insegurança alimentar e nutricional, aos efeitos dos desastres naturais e à pobreza (ONU, 2015).
Diante disso, é possível concluir que a insegurança alimentar e a desnutrição são fortemente influenciadas pela desigualdade de género,
principalmente no meio rural. Como visto anteriormente, essa configuração deve-se a discriminações de género estrutural e socialmente construídas que se manifestam em todas as esferas da sociedade
em desfavor das meninas e mulheres.
ii. Cadernetas agroecológicas
No que se refere à desigualdade no acesso das mulheres rurais aos
recursos naturais e produtivos, a terra é o principal ativo para que
elas possam produzir alimentos e garantir o seu sustento e de suas
famílias. Além disso, a terra não pode ser considerada uma mera
mercadoria, já que possui uma função social primordial relacionada

com a preservação do território, das identidades daquele local, dos
meios de vida e dos sistemas alimentares sustentáveis. Dito isto e
tendo perpassado pela centralidade da mulher para a realização da
alimentação enquanto direito, é fundamental garantir seu direito à
terra.

No que concerne à água, a maior parte da população (95%) detinha
acesso a esse recurso. Por outro lado, cerca de 45% dos habitantes
do país tinha acesso ao saneamento básico e 81% das áreas de São
Tomé e Príncipe possuía conexão à rede elétrica.
Na primeira parte deste estudo, foram abordadas as desigualdades
de oportunidades entre homens e mulheres em São Tomé; nesse
sentido, foram apresentados dados que chamaram à atenção ao
evidenciar essa realidade. Entretanto, identifica-se uma importante
lacuna no que respeita o acesso a dados completos e recentes sobre
mulheres e acesso à terra e outros recursos naturais e produtivos.
Face a esta lacuna, foi aplicado um questionário com questões qualitativas e quantitativas que será apresentado na seguinte secção
deste trabalho.
50
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AS CADERNETAS AGROECOLÓGICAS: UM INSTRUMENTO
PARA O EMPODERAMENTO DAS MULHERES RURAIS
Como vimos, sem feminismo, não há agroecologia e para traduzir esse princípio na prática, o Programa Semear Internacional produziu as Cadernetas
Agroecológicas, uma ferramenta de apoio e instrumento de empoderamento das mulheres rurais, que foi criada para que as trabalhadoras possam
registar sua produção, seu consumo, vendas, trocas e doações e, desse
modo, é possível melhor perceber e dar visibilidade ao papel da mulher na
economia familiar e valorizar seu trabalho.
Nesse contexto, teve lugar em 2020, São Tomé e Príncipe, no âmbito de
uma parceria do Programa Semear Internacional, FIDA Brasil, ICCA, ACTUAR, Rede das Margaridas da CPLP e programa PAS – Políticas Alimentares Sustentáveis em São Tomé e Príncipe, o Intercâmbio Cadernetas
Agroecológicas, no qual foi ministrado o curso de “Formação e Uso das Cadernetas Agroecológicas – África”. O Intercâmbio contou com a participação de agricultoras familiares, institutos nacionais de género de diferentes
países, doadores e agências internacionais, com o objetivo de apresentar os
resultados e lições aprendidas com a ação-piloto em São Tome e Príncipe,
e avaliar possibilidades de sinergias e parcerias estratégicas, envolvendo
também outros países.
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De acordo com os escassos dados disponíveis (2016)50, os agregados familiares chefiados por homens têm geralmente mais acesso
a uma parcela de terra do que as famílias chefiadas por mulheres.
Entretanto, contraditoriamente, a pobreza é mais frequente entre
aquelas famílias que possuem uma parcela de terra em comparação
às que não tem.
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7.

QUESTIONÁRIO “MULHERES RURAIS
E SEU ACESSO À TERRA E A OUTROS
RECURSOS NATURAIS E PRODUTIVOS
EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE”

Diante disso, tendo em consideração que a análise busca uma abordagem metodológica híbrida entre o método indutivo e o método
quantitativo, são empregues, por um lado, os métodos de procedimento histórico para o levantamento de dados em conjunto com
a pesquisa qualitativa que se baseia no caráter subjetivo por meio
da valorização das narrativas e vivências individuais e coletivas das
pessoas. E, por outro lado, também se pretende usar as ferramentas quantitativas para buscar evidências mais conclusivas da correlação entre género e acesso a recursos naturais e produtivos em São
Tomé e Príncipe.
Assim, no âmbito do Projeto PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis, foi elaborado o questionário “Mulheres rurais e seu acesso à Terra e a outros recursos naturais e produtivos em São Tomé e
Príncipe” (ver anexo) que apresenta 28 questões, cujas formulações
priorizam sobretudo o aspeto quantitativo. Entretanto, como elucidaremos mais adiante ao apresentar aqui seus resultados, também
em algumas perguntas específicas é aberto espaço para respostas
subjetivas a fim de melhor interpretar os dados recolhidos.
O inquérito foi aplicado com a colaboração da ADAPPA - Associação para o Desenvolvimento Agropecuário e Proteção do Ambiente (Carlos Tavares) e da ACTUAR – Associação para a Cooperação e
o Desenvolvimento (Lucilina Pontes), tendo como público-alvo as
mulheres rurais das quatro principais regiões do país. Desse modo,
50 participantes distribuídas entre o Sul, Centro, Norte e a Região
Autónoma do Príncipe foram entrevistadas.
As questões-chave elaboradas e os principais dados coletados através da aplicação do questionário podem ser conferidos a seguir.
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Como mencionado, no processo de investigação que antecedeu o
presente Estudo, foi identificada uma lacuna no que se refere à disponibilidade de dados concretos e recentes acerca do acesso das
mulheres rurais à terra – recurso fundamental para o exercício da
sua atividade e conservação do território – bem como a outros recursos naturais e produtivos no país.

1. INDIQUE A SUA FAIXA ETÁRIA -

34

Quando perguntadas acerca da sua idade, 60% das participantes indicou ter 45 anos de idade ou mais, menos da metade, correspondente a 28% responderam ter 35 anos ou mais, seguidas de 8% que
afirmou ter 25 anos ou mais e, por fim, a menor parcela das entrevistadas, correspondente a 4% das participantes, disse ter 20 anos
ou menos.
Estes são dados emblemáticos pois, diante disso, é possível refletir
se seriam um indicativo do envelhecimento das populações rurais
e quais as possíveis razões que embasaram essa realidade. Diversos motivos podem explicar esse resultado, entre eles, a falta de
incentivo e políticas públicas voltadas aos jovens – particularmente
mulheres - para sua permanência no campo. Esta ausência ou insuficiência poderá contribuir para o êxodo rural em busca de oportunidades nas grandes cidades.
O envelhecimento no campo é bastante preocupante já que, historicamente, as mulheres do campo têm apresentado uma tendência
a serem guardiãs de sementes nativas, práticas agroecológicas e
saberes tradicionais e tais conhecimentos possuem uma forte componente intergeracional. Portanto, não haver uma população de jovens mulheres que queiram permanecer no campo e, desse modo,
manter vivos esses saberes e formas de produzir no campo, pode
representar um sério risco à promoção de sistemas alimentares sustentáveis na região.
Porém, para obter respostas mais precisas às indagações suscitadas
pela faixa etária prevalecente nas comunidades em que o inquérito
foi aplicado, sugere-se que seja elaborado um outro questionário
focado na questão do envelhecimento no campo e causas, com o
objetivo de investigar com mais profundidade e precisão, assim tendo mais dados concretos sobre essa questão.

2. TRABALHA NA SUA COMUNIDADE OU ROÇA? -
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3. É TITULAR DA TERRA EM QUE VIVE? -

Em resposta à questão se as entrevistadas são titulares da terra em
que vivem, 67,3% das participantes declararam que são proprietárias da terra que habitam, contra 32,7% que afirmaram não possuir a
terra onde moram. No retorno a esta terceira pergunta, houve uma
abstenção.
1. SE MARCOU “NÃO” NA OPÇÃO ANTERIOR, INDIQUE QUEM É TITULAR DA
TERRA NA QUAL VIVE-

Na sequência da questão anterior, foi pedido às mulheres rurais que
indicaram não ser proprietárias da terra em que vivem apontassem
a quem pertence então esse recurso natural e produtivo.
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A partir desse resultado, podemos concluir que maioria esmagadora
de 91,7% das entrevistadas trabalha em seu próprio território. Vale a
pena mencionar que duas participantes optaram por se abster da
resposta.

Das entrevistadas, 18% manifestou que o marido é dono da terra em
que a participante habita e outro fragmento de 18% assinalou o pai
como proprietário desse recurso e, portanto, quando somadas as
percentagens estas representam juntas a fração de 36% do gráfico.
Assim, as fatias que designam parentes próximos do género masculino, enquanto donos da terra em que as trabalhadoras vivem, configuram como a maioria das respostas.
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Em seguida, 35% das participantes revelaram que as terras que habitam pertencem ao setor privado, tendo indicado empresas enquanto maiores proprietárias.
Por fim, 29% das mulheres rurais responderam que as donas da terra em que moram são as suas mães ou outras familiares próximas,
igualmente do género feminino.
Desse modo, podemos concluir que dentre a parcela de mulheres
rurais que declarou não ser titular da terra em que vive, a maior parte habita em propriedades cujos donos são seus familiares homens
(36%) ou que pertencem ao setor privado como empresas e particulares (35%).
2. SE MARCOU A OPÇÃO “SIM” NA QUESTÃO “3” E É TITULAR DA TERRA EM QUE
VIVE, INDIQUE DE QUE FORMA A ADQUIRIU -

Face a esta questão, 43% das entrevistadas indicou que adquiriu a
titularidade da terra pelo Estado, nomeadamente através do Projecto de Privatização da Terra e de Apoio ao Desenvolvimento do
Pequeno Produtor (PPADPP). Os dados revelados suscitam a necessidade de realizar uma outra investigação mais aprofundada sobre
a perceção das mulheres rurais são-tomenses acerca da efetividade
do PPADPP e seus desdobramentos atuais.
Em seguida, empatados com a mesma percentagem, ocupação
(20%) e herança (20%) foram apontados enquanto meios mais frequentes pelos quais as mulheres rurais adquiriram a terra. Por sua

vez, 18% responderam que possuem a titularidade da terra por meio
do processo de compra.
A partir desses dados, a fim de entender a realidade do cenário atual
para as jovens no campo, também foi possível investigar se a franja
mais jovem que participou desse estudo, com 20 anos de idade ou
menos, é proprietária da terra em que vive e por qual meio a teriam
adquirido.

3. É TITULAR DA TERRA EM QUE TRABALHA? -

A maioria, correspondente a 62% das participantes, é proprietária da
terra em que trabalha e garante seus meios de vida, enquanto 38%
indicou não possuir a titularidade da terra da qual retira seu sustento.
Uma vez que este inquérito busca entender o acesso das mulheres
rurais aos recursos naturais e produtivos, com especial atenção à
terra, esta questão foi formulada com o intuito de evitar possíveis
lacunas, pois apesar de ser comum que a mulher rural viva e trabalhe na mesma terra, não necessariamente a terra em que se vive é a
mesma terra em que se trabalha. Na próxima questão, se busca perceber a quem pertence o solo transformado pelas mãos daquelas
que não são titulares da terra na qual trabalham.
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E os resultados dessa análise focalizada foram bastante interessantes: no tópico “3”, perante a questão se eram donas da terra em que
habitavam, essa parcela das entrevistadas mais jovens afirmou não
ser titular da terra em que moram. Entretanto, em resposta a esta
atual questão de número “5”, esse mesmo grupo de pessoas declarou por unanimidade ter adquirido a terra em que habita por meio
da herança quando, na verdade, essa transferência de titularidade
ainda não aconteceu. Desse modo, as jovens que indicaram essa alternativa, no momento em que a pesquisa foi efetuada, ainda não
eram titulares da terra em que habitam.

4. SE MARCOU A OPÇÃO “NÃO” NA QUESTÃO ANTERIOR, INDIQUE QUEM É
TITULAR DA TERRA EM QUE TRABALHA -
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Das mulheres rurais que revelaram não possuir a terra em que trabalham, 32% atribuiu a titularidade desse recurso natural e produtivo
ao setor privado, particularmente empresas, mas também proprietários particulares.
Vale a pena notar que esse dado por si só merece uma investigação mais profunda para saber com exatidão quais empresas detêm
essas titularidades e igualmente quem são esses particulares para
melhor averiguar a quem pertence a terra e se sob esses proprietários esse recurso tem condições de cumprir com a sua função social
inerente51.
A seguir, 26% das participantes apontou que seus maridos são os
donos da terra em que trabalham e, com o mesmo percentual, 26%
delas referiu as suas mães ou outras familiares do género feminino
enquanto titulares desse recurso. Entretanto, logo na sequência, é
possível constatar que 16% das entrevistadas indicou os seus pais ou
outros familiares do género masculino como sendo os detentores
dessas propriedades.
Assim, sob uma análise de igualdade de género, quando somadas
as respetivas percentagens dos maridos, pais e outros familiares
do género masculino, representam 42% do total dos detentores de
terra na qual trabalham essas mulheres rurais. Por conseguinte, é
possível concluir que, em primeiro lugar, a maioria das mulheres que
declarou não possuir a titularidade da terra em que exerce o seu
ofício, trabalha em propriedades que estão em nome dos seus maridos e outros familiares homens. E, em segundo lugar, a terra em
questão está nas mãos do setor privado.
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Visto que o processo de independência de São Tomé e Príncipe teve seu desfecho somente em 1975, essas elucidações se fazem necessárias para elaborar uma
análise acerca da realidade local, as estruturas vigentes e os desdobramentos
sociais, políticos e económicos que ainda refletem e retroalimentam as relações
de poder desiguais de um passado cuja influência se faz muito presente até os
dias de hoje. Desse modo, com influência tanto no modo de produção, como no
acesso das trabalhadoras rurais aos recursos naturais e produtivos aos quais têm
direito, impactando fortemente os sistemas alimentares da região.

5. INDIQUE HÁ QUANTOS ANOS É AGRICULTORA OU TRABALHA NOUTRA
ATIVIDADE RELACIONADA COM A ALIMENTAÇÃO NO MEIO RURAL -
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Logo, ao fazer a análise dos dados, é possível depreender que esses
dados convergem com aqueles referentes à faixa etária das mulheres rurais entrevistadas que foram relatados na questão “1”. Se, por
um lado, percebemos que a maioria das trabalhadoras do campo
já tem uma vasta experiência na sua atividade, ao investigarmos as
respostas do grupo que respondeu que desempenha essa tarefa há
menos de 5 anos, na verdade essa parcela não é somente formada
pela faixa etária de 20 anos ou menos, mas também por trabalhadoras que têm 35 e 45 anos ou mais.
Assim, é pertinente refletir e investigar a partir da elaboração de um
novo inquérito ou pesquisa sobre os motivos que levaram as mulheres rurais já na vida adulta a começarem as suas atividades enquanto
agricultoras ou outras áreas ligadas à alimentação no campo.
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Relativamente ao número de anos de exercício da função de agricultoras ou outra atividade ligada à alimentação no meio rural, 60% respondeu que trabalham nessa profissão há 15 anos ou mais, seguidas
de 16% que afirmou serem trabalhadoras dessa área há menos de 5
anos. Enquanto 12% declarou que há 5 anos ou mais que atuam como
agricultoras ou outra atividade ligada à alimentação no campo e,
por fim, com a mesma percentagem de 12%, as restantes revelaram
que desempenham essa função há 10 anos ou mais.

6. APONTE SE SENTE DIFERENÇA DE ACESSO À TERRA ENTRE HOMENS
E MULHERES NA SUA LOCALIDADE?
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Sobre a perceção da desigualdade de género no acesso à terra,
71,4% das entrevistadas afirmou que não sente diferença de acesso
ao recurso entre homens e mulheres, enquanto 24% afirmou vivenciar essa diferença no acesso à terra baseada no género e 4% ficou
em dúvida sobre a resposta. Houve também abstenção de resposta.
Tais resultados são particularmente relevantes, porque ainda que a
maioria tenha relatado não experienciar a desigualdade de género
no acesso a esse recurso natural e produtivo fundamental, a franja de mulheres rurais que afirmou sentir essa diferença baseada no
género referente a essa questão representa, na verdade, quase 25%
das participantes, porção que quando colocada em perspetiva, percebe-se ser bastante significativa.
7. INDIQUE SE JÁ TEVE CONTATO COM O TEMA “DIREITO À TERRA” -

Na mesma direção da pergunta anterior, a maioria correspondente
a 55% afirmou já ter tido contato com o tema a respeito do direito
à terra, enquanto 43% negou que já houvesse tido algum tipo de
conhecimento referente a essa temática e 2% não soube responder
com exatidão.
Por um lado, é bastante positivo que um pouco mais da metade das
entrevistadas tenha conhecimento do que trata o direito à terra. Em

contrapartida, é também bastante preocupante que a outra parcela
que representa um pouco menos da metade das mulheres rurais cujos meios de vida dependem diretamente do acesso a esse recurso natural e produtivo essencial para sua permanência no território
e promoção de sistemas alimentares sustentáveis - ainda não tenha
informação sobre o direito à terra, um direito que lhes deveria ser
garantido.

Nesse sentido, é possível constatar a necessidade de elaborar formações acessíveis e gratuitas sobre os direitos das mulheres rurais
com a participação fundamental das lideranças femininas locais,
notadamente sobre o direito à terra e a outros recursos naturais e
produtivos, para as agricultoras e outras mulheres que trabalham
no campo.
8. INDIQUE SE SENTE QUE TEM GARANTIDO O SEU PRÓPRIO ACESSO
À TERRA DE FORMA PERMANENTE E SEGURA?

Diante do questionamento se sentiam que têm garantido o seu próprio acesso à terra de forma permanente e segura, 62% das entrevistadas respondeu afirmativamente, ao passo que 26% declarou não
sentir que possuem a garantia de acesso à tal direito e 12% indicou
não ter certeza sobre essa questão ao assinalar a opção “talvez”.
Novamente, essas perceções podem ser afetadas pelas razões abordadas na questão precedente, relativa ao nível de domínio que as
participantes possuem sobre o conteúdo do direito à terra, o que
poderia explicar a franja de 12% que respondeu “talvez” frente a colocação da pergunta. Ainda nessa direção, é bastante significativo
que um pouco mais de ¼ das mulheres rurais participantes não sinta
que tem garantido o acesso à terra de forma permanente e segura.
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A informação é essencial e constitui um instrumento para a liberdade. Conhecer os seus direitos proporciona instrumentos e ferramentas para lutar e reivindicar a sua garantia. Afinal, é muito difícil
ter a perceção da falta de algo que nem se tem conhecimento sobre
a existência.

9. PARA A SUA VIDA, O QUANTO CONSIDERA IMPORTANTE TER ACESSO
À TERRA DE FORMA PERMANENTE E SEGURA?
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Quando pedido que indicassem o nível de relevância que conferem
ao acesso à terra de forma permanente e segura, 74% das participantes indicou que considera fundamental, enquanto 24% declarou
que considera importante e apenas 2% disse considerar indiferente.
Diante dos dados, surge a reflexão dos motivos para que o acesso
à terra tenha sido considerado por quase ¼ das mulheres rurais entrevistadas enquanto importante, mas não fundamental e, apesar
de pouco expressivo, é igualmente importante investigar as razões
que levaram à escolha daquelas que consideraram indiferente, para
melhor entender a realidade e demandas desse grupo social.
10. INDIQUE O QUÃO RELEVANTE CONSIDERA NA SUA OPINIÃO O PAPEL DA
MULHER PARA A PROMOÇÃO DE SISTEMAS ALIMENTARES SUSTENTÁVEIS -

Acerca do nível de relevância conferido pelas mulheres rurais ao
papel da mulher para a promoção de sistemas alimentares sustentáveis, 56% afirmou considerar importante, à medida que 42% considera fundamental e 2% considera indiferente.
Ao confrontar os dados, uma das questões que pode surgir é sobre
porque motivo a maioria das entrevistadas - agricultoras e trabalhadoras do campo, justamente as protagonistas para a promoção dos
sistemas alimentares sustentáveis - considera importante o seu próprio papel, ao invés de classificá-lo como fundamental.

11. ASSINALE SE A AGRICULTURA E/OU A PECUÁRIA É A SUA FONTE
DE RENDA PRINCIPAL -

Das entrevistadas, 80% afirmou ter a agricultura e/ou a atividade pecuária enquanto a sua fonte de renda principal, enquanto 20% declarou possuir outras atividades principais que garantem seus proventos.
12. SE MARCOU A OPÇÃO “NÃO” NA QUESTÃO ANTERIOR, INDIQUE QUAL A SUA
PRINCIPAL ATIVIDADE RESPONSÁVEL POR SUA FONTE DE RENDA -

No seguimento da última questão, foi perguntado à parcela que
respondeu não ter a agricultura ou pecuária como fonte prioritária
de renda, qual era a sua principal atividade remunerada. Como resultado, 36% apontou a transformação de produtos, enquanto 27%
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Um outro ponto que merece menção é que, assim como na pergunta anterior, persiste o percentual de 2% das participantes que declarou considerar indiferente em resposta ao objeto de questionamento das temáticas abordadas respetivamente.
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indicou exercer a função de palaiê52 e os demais 36% afirmou que
seu sustento é garantido por outro trabalho não diretamente ligado
à alimentação.

44

É de referir que as respostas apontaram profissões de extrema relevância para o desenvolvimento da economia local no meio rural. A
função das palaiês tem um valor cultural, histórico e de manutenção
da tradição e do património alimentar são-tomense, bem como a
transformação de produtos, produção de composto orgânico, entre
outras profissões que também influenciam direta ou indiretamente
os sistemas alimentares locais.
13. SUPONDO QUE A AGRICULTURA E/OU PECUÁRIA SEJA A SUA ATIVIDADE
PRINCIPAL, ALÉM DISSO POSSUI OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA?
SE SIM, INDIQUE QUAL/QUAIS -

Das participantes que afirmaram que têm a agricultura e/ou pecuária
como a sua principal atividade responsável pela sua fonte de renda
e, além disso, mais alguma função remunerada, 35% indicou exercer
outra atividade que não especificou. Na sequência, três atividades
alcançaram o mesmo percentual, nomeadamente professoras e/ou
funcionárias públicas, transformação de produtos e palaiê.

52

Vendedora ambulante ou de mercado, de legumes e de peixe. Do forro palayé.

14. INDIQUE COMO APRENDEU A PROFISSÃO QUE EXERCE. PODE DESCREVER
MAIS DE UM MEIO SE NECESSÁRIO -
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Também faz sentido elucidar que ao trabalhar os dados para melhor
apresentá-los neste Estudo, as participantes preferiram apresentar
os seus pais como fonte de conhecimento da qual aprenderam suas
profissões incluindo nessa categoria, portanto, também as mães. E,
para não duplicar os dados, quando foi o caso separamos as outras
relações de parentesco feminino na categoria “outras mulheres rurais”.
Entretanto, quando o cruzamento de dados durante a pesquisa foi
realizado com o material recolhido para este inquérito vigente, percebeu-se que, na verdade, do total de mulheres rurais que responderam a esta pergunta, aproximadamente 18% revelou ter adquirido
os conhecimentos que aplica no seu dia a dia de trabalho de maneira combinada entre aprendizagem científico e saberes tradicionais
que foram conservados e transmitidos através das gerações. Isto é,
aprenderam a exercer o seu trabalho tendo realizado uma ou mais
formações técnicas e também através de conhecimentos adquiridos
de forma empírica, por meio dos pais, de outras mulheres rurais e no
seu dia a dia.

DIREITOS DAS MULHERES RURAIS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Nesta questão é importante ressaltar que as entrevistadas poderiam indicar mais de uma opção, nesse caso, quando é realizada a
análise de dados separadamente, é possível afirmar que a maioria,
referente a 34% das participantes, respondeu que aprendeu a exercer sua profissão através de uma formação técnica. Seguido de 31%
que aprendeu por meio dos ensinamentos de outras mulheres rurais, 20% que aprendeu com seus pais e mães e 14% que se declarou
autodidata.

15. INDIQUE SE CONSIDERA QUE APLICA PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS NA SUA
PRODUÇÃO AGRÍCOLA E/OU ANIMAL –

46

A grande maioria das participantes, correspondente a 76%, declarou
que aplica práticas agroecológicas na sua produção agrícola e/ou
animal, ao passo que 20% afirmou que não e 4% não soube dizer.
Visto que a transição para sistemas alimentares mais sustentáveis
perpassa pela agroecologia, é prioritário procurar formas de perceber as razões pelas quais uma parcela indicou que não produz sobre
os preceitos agroecológicos e uma outra pequena parte não soube
dizer.
16. SUA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E/OU ANIMAL É BIOLÓGICA?

Como resultado, a esmagadora maioria de 94% das entrevistadas
respondeu que sua produção é biológica, à medida que 4% não soube dizer e 2% indicou que não.
No seguimento dos resultados da questão anterior combinados
com os dados gerados nessa pergunta, podemos depreender que
não é porque se produz de modo biológico que a forma de produção está necessariamente pautada na agroecologia.

17. INDIQUE COM QUAL OU QUAIS CULTURAS E/OU CRIAÇÕES TRABALHA ?
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A banana com 21% e o cacau com 19% despontaram como as culturas
mais produzidas e são esses produtos também, sobretudo o cacau,
que lideram as exportações do país. Entretanto, ao cruzar os dados,
percebeu-se que existem diversas outras culturas a ser produzidas
em conjunto com os cacaueiros, bem como a pequena criação de
animais, o que pode indicar um sistema agroflorestal baseado no
modelo de produção orientado ao redor do sistema agroecológico
do cacau.
À vista disso, a produção do setor das fileiras de exportação deve
ser, primeiramente, uma opção autónoma das comunidades rurais e
das produtoras e perpassar pela promoção da sustentabilidade ambiental, económica e social, a fim de impulsionar a resiliência desses
sistemas agroflorestais como um todo.
Desse modo, a partir de uma abordagem holística de fomento e
transição a sistemas alimentares sustentáveis, pautados na agroecologia, é necessário fomentar a dinamização e diversificação da
economia local no contexto do meio rural.
18. INDIQUE, O QUÃO RELEVANTE É, NA SUA OPINIÃO, ADOTAR UM MODELO
DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS QUE RESPEITE E PROMOVA A BIODIVERSIDADE
AO MESMO TEMPO –
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Antes de aprofundar a análise dos dados coletados, é preciso referir
que esta era uma questão aberta e as participantes podiam indicar
múltiplas respostas, portanto muitas delas produziam mais de uma
cultura e/ou criação de animais. Além disso, houve 3 abstenções.

Na opinião de 53% das entrevistadas, é fundamental adotar um modelo de produção de alimentos que respeite e promova simultaneamente a biodiversidade, enquanto 45% considera importante e 2%
declarou que acredita ser indiferente. Houve uma abstenção.
Tais resultados, sobretudo a parcela que indicou considerar importante e a franja que afirmou que julga ser indiferente, seguem em
concordância com os dados anteriores.
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19. APONTE SE É A PRINCIPAL RESPONSÁVEL POR PREPARAR OS ALIMENTOS
NA SUA CASA -

Acerca da tarefa de preparar as refeições, 73% respondeu que é a
principal responsável pelo preparo dos alimentos na sua casa, ao
passo que 20% disse que não desempenha essa função e 6% disse
depender da situação ao escolher a opção “às vezes”. Houve uma
abstenção.
20. ASSINALE SE JÁ TEVE CONTATO COM A TEMÁTICA DOS DIREITOS
DAS MULHERES RURAIS -

Relativamente a essa questão, a maioria (67%) afirmou já ter tido
algum contato com a temática dos direitos das mulheres rurais, à
medida que 29% revelou não ter conhecimento prévio sobre esse
assunto e 4% apontou que talvez já tenha tido aproximação com o
tema, mas não soube responder com exatidão. Houve uma abstenção.
Ainda que, no geral, seja um resultado bastante positivo, é motivo
de consternação que mais de ¼ das entrevistadas ainda não tenha
tido a oportunidade de conhecer mais sobre os seus direitos e que,
uma outra parcela, ainda que pequena, não tenha sabido dizer. Tais

dados podem ser um forte indicativo da falta de acesso à informação que cerca a igualdade de género e os direitos das mulheres, particularmente das mulheres rurais.
21. ESPECIFIQUE SE TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA
FORMAÇÃO GRATUITA ACERCA DO DIREITO À TERRA E DEMAIS
DIREITOS DAS MULHERES RURAIS.
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22. SE NA QUESTÃO ANTERIOR ASSINALOU A OPÇÃO “SIM”, CITE ALGUM OU
ALGUNS TEMAS SOBRE O QUE QUER APRENDER -

Primeiramente, é relevante elucidar que nessa questão as participantes poderiam indicar múltiplas respostas, se assim julgassem
pertinente e muitas assim fizeram. Desta forma, percebe-se que
muitos desses temas se inter-relacionam em guarda-chuvas que englobam áreas maiores e podem ser abordadas em oficinas que considerem contextos holísticos e interseccionais.
Dentro das temáticas que as mulheres rurais entrevistadas apontaram como áreas de interesse das quais gostariam de aprender a respeito, com 30% “direitos das mulheres” teve o maior percentual. Em
seguida, os tópicos com 16% “técnicas de cultivo”, 14% “empreendedorismo”, 12% “transformação de produto”, “12” agroecologia
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Em complemento à questão anterior, foi realizada a pergunta se as
entrevistadas têm interesse em participar de uma formação gratuita
acerca do direito à terra e demais direitos das mulheres rurais diante
da qual a esmagadora maioria de 92% respondeu afirmativamente.
Ao passo que 6% indicou que não tem interesse e 2% sinalizou que
talvez participaria.

foram sugeridos. E menos citados, mas não menos importantes,
foram propostos os seguintes assuntos, 4% oficina de composto
orgânico, 4% controlo de pragas e doenças, 2% técnicas de pastelaria
e 2% cursos de alfabetização.
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Diante disso, a implementação do Centro de Competências para a
Agricultura Familiar Sustentável da CPLP (CCAFS) incluindo a disponibilização de infraestrutura física e humana do Centro de Aperfeiçoamento Técnico Agropecuário (CATAP) pode vir a dar respostas
a demandas formativas e tornar um espaço que ofereça formações
de especialização, capacitação e co-construção de capacidades com
e para as mulheres rurais.
23. INDIQUE SE PARTICIPA DE ALGUMA ASSOCIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO
NÃO GOVERNAMENTAL E/OU COOPERATIVA. ASSINALE MAIS DE UMA
OPÇÃO SE FOR O CASO -

A maioria das entrevistadas faz parte de uma associação ou ONG
(49%) e/ou está organizada em uma cooperativa (39%), à medida que
21% respondeu não para as alternativas, quando são analisados os
termos absolutos.
Contudo, ao cruzarmos os dados para essa pesquisa, foi possível
identificar que - do total das participantes que responderam a esta
questão - 34% faz parte tanto de uma associação, como de uma cooperativa.

24. SE PARTICIPA DE ALGUMA ASSOCIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL E/OU COOPERATIVA, OU ESTÁ ORGANIZADA EM ALGUMA
OUTRA FORMA DE ORGANIZAÇÃO COLETIVA, INDIQUE QUAL OU QUAIS –

Essa questão aberta é pertinente para o presente Estudo porque
permite conhecer as organizações locais da sociedade civil em que
as entrevistadas atuam e perceber se as mulheres rurais estão organizadas politicamente e também economicamente ao identificarmos as cooperativas das quais fazem parte.

Já entre as cooperativas frequentemente citadas estão:
– Cooperativa de Exportação de Cacau de Qualidade (CECAQ);
– Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico
(CECAB);
– Cooperativa de Exportação de Pimenta e de Baunilha (CEPIBA);
– Cooperativa de Valorização de Resíduos (CVR);
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Entre as associações, ONGs e redes mais mencionadas, estão:
– Associação das Mulheres Agricultoras Unidas de São Tomé e
Príncipe (AMAGRU), já citada anteriormente e integrante da
Rede das Margaridas da CPLP;
– Associação das Mulheres de Vista Alegre;
– Associação das Mulheres de Príncipe;
– Associação Amigos da Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe
(AARBIP);
– Associação Auxílio e Amizade (AAA);
– Rede das Mulheres Parlamentares (RMP-STP);

28. COMPARTILHE SUGESTÕES E COMENTÁRIOS -

E, por fim, foi pedido às entrevistadas que compartilhassem com a
equipa técnica as suas sugestões e comentários para que seja possível incorporar tais contributos nas próximas iniciativas de inquéritos
e pesquisas que abordem o acesso das mulheres rurais são-tomenses ao direito à terra e outros recursos naturais e produtivos.
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Outro ponto a salientar é que ao incluir esse espaço livre de expressão no final do questionário, não só proporciona mais material para
melhor compreender e sistematizar as demandas dessas trabalhadoras, como os seus contributos são essenciais para formular caminhos possíveis e estratégias rumo à igualdade de género no país.
Os comentários e sugestões foram sintetizados e compilados com o
intuito de facilitar a absorção da informação nos seguintes tópicos:
– Um comentário recorrente foi a reivindicação de acesso a
mercados - a criação de mais mercados para o escoamento
de produtos é uma demanda prioritária para que elas possam trabalhar com dignidade e ter um papel importante no
sustento das suas famílias; entre esses comentários, uma das
participantes escreveu, “É preciso que as mulheres rurais tenham direito ao mercado para que possamos trabalhar (...)”;
– A garantia de acesso a infraestruturas também surgiu como
uma necessidade urgente, pois a falta delas, nomeadamente
de estradas em condições, é uma dificuldade rotineira que influencia o dia a dia de trabalho das mulheres rurais;
– Mais do que uma sugestão, houve um apelo citado com frequência, enquanto uma necessidade urgente, por mais financiamento, linhas de crédito e apoio em termos de materiais
para a produção de animais e produção agrícola sustentável,
particularmente, sementes; entre esses apelos, foi possível
ler as seguintes citações “Gostaria de receber apoio e materiais para agricultura” e “(...) em termos de ferramenta, sementes e formação”;
– Foi igualmente constante a demanda por formações e capacitações nas áreas de direitos das mulheres rurais e igualdade
de género, técnicas de cultivo e composto, transformação
de produto e gestão. Uma constatação feita pelas entrevistadas é de que a oferta de formações e cursos de capacitação
é concentrada nas áreas urbanas, pelo que se faz necessário
descentralizar essas atividades para torná-las acessíveis às
trabalhadoras do meio rural. Nas colocações, uma entrevistada afirmou que é preciso “formar mais mulheres rurais, de
forma que elas tenham mais conhecimentos, maior decisão
como mulher e possam decidir”;
– A reivindicação pelo acesso à terra, à água e a outros recursos naturais e produtivos também se fez presente. Vale citar
um dos comentários recebidos, “são poucas mulheres que

–

–

–

–

–

Assim, diante dos dados obtidos a partir desse inquérito, percebeu-se que muitas das questões colocadas resultaram em respostas que
abrem espaço a novas pesquisas focalizadas.
Nesse sentido, a partir da análise dos resultados, é possível elaborar
algumas recomendações - algumas já mencionadas na interpretação
dos dados - que serão resgatadas, elaboradas e sistematizadas mais
adiante, no final do presente estudo, junto às considerações finais.
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–

possuem terra e a maioria das mulheres são as companheiras
dos homens que possuem o título da posse (...)”;
A promoção da valorização da mulher rural enquanto protagonista dos sistemas alimentares sustentáveis e inclusão das
suas demandas na agenda política foi uma reivindicação que
surgiu com bastante tenacidade. A esse propósito, uma das
entrevistadas escreveu, “na minha opinião, a mulher rural é a
força de alimento sustentável, deveria ser respeitada”;
Igualmente recorrente foi a demanda para que haja mais
vontade política por parte dos decisores/as, no sentido de
formular e implementar políticas públicas pensadas para o
meio rural, com especial atenção às dificuldades enfrentadas
pelas mulheres rurais. Nesse sentido, foi possível ler entre os
comentários e sugestões “que a discriminação seja moderada nas mulheres, que a política pública seja implementada no
meio rural, queremos mais força”;
Ainda nessa direção, a organização e articulação política das
mulheres rurais também foi colocada como prioridade estratégica para ecoarem as suas demandas nos espaços de governança, bem como para que, organizadas, possam realizar
o exercício de monitorização das políticas públicas nas suas
comunidades. Acerca deste assunto, uma das entrevistadas
disse almejar “que as mulheres rurais sejam mais organizadas
e unidas para dar um passo mais largo”;
Outro ponto colocado chama a atenção ao acesso à saúde da
mulher, um direito que precisa de ser garantido pelo Estado.
Isto é, é preciso ter mais unidades de saúde no meio rural e
providenciar atendimento médico especializado, bem como
promover ações de sensibilização junto da comunidade com
uma abordagem para a igualdade de género;
Além disso, outra problemática trazida à tona diz respeito à
falta de canais de denúncia de violência contra a mulher e
falta de atendimento especializado e estrutura para acolher
vítimas de VBG; O apoio à criação de novos negócios liderados por mulheres também foi uma sugestão que surgiu ao
final do questionário;
Por fim, algumas participantes aproveitaram esse espaço
para saudar a iniciativa do inquérito e manifestaram interesse em saber os resultados.

A título de contextualização, ao transcrever as questões do inquérito, algumas perguntas foram reformuladas e adaptadas sem perder
seu sentido inicial com o objetivo de manter a didática do material.
Nessa ótica, a equipa técnica percebeu que numa próxima oportunidade as perguntas podem ser formuladas de maneira mais clara,
objetiva e acessível para não gerar dúvidas às entrevistadas e evitar
ambiguidades na recolha e interpretação dos dados.
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A recolha das informações e a análise dos dados obtidos foram reveladores e ajudam a perceber melhor as indagações que deram
origem a esse Estudo, da mesma forma que se espera que as estatísticas e variáveis identificadas venham a possibilitar a reflexão
multinível acerca de solu-AÇÕES.

8.

ENTREVISTAS

Nesse sentido, a fim de mapear atores e atrizes locais que têm realizado ativamente um trabalho contínuo para visibilizar, fortalecer
e articular a luta pela igualdade de género, foram identificadas algumas das principais instituições-chave e/ou projetos notáveis, tais
como: a Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento em
São Tomé e Príncipe (ACTUAR-STP), a Ação para o Desenvolvimento
Agropecuário e Proteção do Ambiente (ADAPPA), a Associação de
Mulheres São Tomé e Príncipe, a Associação das Mulheres Agricultoras Unidas de São Tomé e Príncipe (AMAGRU), a Associação Santomense de Mulheres Juristas (ASMJ), o COMPRAN - Projecto de
Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de São Tomé e Príncipe
(CONSAN-STP), o Instituto Nacional para Promoção da Igualdade e
Equidade de Género (INPG), a Rede das Mulheres Parlamentares de
São Tomé e Príncipe (RMP-STP), Rede da Sociedade Civil para Segurança Alimentar e Nutricional de São Tomé e Príncipe (RESCSAN-STP), entre outras.
Esse esforço inicial de mapeamento teve como objetivo ouvir as
pessoas, com particular atenção as técnicas mulheres que têm conhecimento do cenário que encontram no terreno e lugar de fala
para identificar elementos centrais a serem levados em conta nessa
investigação, bem como para igualmente poder elencar as demandas prioritárias a serem estudadas e ecoadas. Desse modo, foram
realizadas entrevistas a título exploratório via reunião online e/ou
presencialmente com os respetivos pontos focais das seguintes entidades: ACTUAR-STP, ADAPPA, AMAGRU, ASMJ, COMPRAN, CONSAN-STP, INPG e RESCSAN-STP.
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Como mencionado anteriormente, a dificuldade de identificar pesquisas e dados qualitativos e quantitativos abundantes e disponíveis
que permitissem perceber o panorama geral acerca dos direitos das
mulheres em São Tomé e Príncipe foi um dos maiores desafios ao
abordar a temática do presente estudo e buscar investigar as questões de género a partir de uma perspetiva de direitos humanos. E tal
constatação é ainda mais latente quando se trata de analisar essa
matéria com uma tónica assente na correlação entre a garantia da
igualdade de género e a promoção da segurança alimentar e nutricional em todo o país.

Bem como, foram entrevistadas presencialmente as lideranças rurais e agricultoras que participaram das atividades de co-construção
de capacidades nas comunidades de Vista Alegre e Claudino Faro.
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Por meio da rica partilha resultante das entrevistas-conversas53, esse
trabalho de investigação permitiu identificar os pontos em comum
apontados como os mais desafiadores no tocante à igualdade de
género no território são-tomense, sendo estes:
– Os direitos das mulheres, mesmo que contem com um certo
grau de reconhecimento e sejam determinados por lei, não
são amplamente abordados a nível de discussão pública e
nem são efetivamente assegurados;
– As mulheres não possuem acesso igualitário às oportunidades para alcançar a plena participação na vida económica,
social e política;
– Apesar de muito ativas e comprometidas, ainda há uma baixa
representatividade feminina na política;
– A VBG, nomeadamente, a violência doméstica precisa ser urgentemente combatida, os índices se agravaram durante a
pandemia da COVID-19;
– A falta de interesse político em priorizar o tema dos direitos
das mulheres e investir em recursos para levantar dados que
possam contribuir para elaborar estratégias e formulações
de políticas públicas orientadas para a eliminação da(s) violência(s) contra as mulheres;
– Promover mais pesquisas de investigação-ação, produção de
dados quantitativos e qualitativos sobre temáticas que concernem a igualdade de género precisa ser uma prioridade colocada no centro da agenda política;
– É necessário realizar mais ações de sensibilização sobre direitos e ações de empoderamento feminino com o envolvimento e engajamento das líderes comunitárias a partir de uma
abordagem horizontal e descentralizada;
As questões acima apresentadas serviram como fio condutor para
as ações elaboradas e levadas a cabo durante o trabalho de campo realizado para produzir os dados que alimentam este estudo, as
quais serão descritas nos próximos tópicos.
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Ver roteiro base em anexo.

9.

AÇÕES DE BASE JUNTO ÀS COMUNIDADES:
CO-CONSTRUINDO CAPACIDADES!
“Semeando com as Margaridas e Cozinhando Agendas Políticas”
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As visitas às comunidades rurais de Vista Alegre e Claudino Faro,
em São Tomé, foram realizadas respetivamente nos dias 25 e 27 de
outubro de 2021, com o objetivo de promover a sensibilização, empoderamento e co-construção de capacidades sobre os direitos das
mulheres, particularmente das mulheres rurais, a partir da partilha
de vivências das participantes, identificação dos seus principais desafios e das suas principais demandas. A partir deste levantamento
foi realizada uma reflexão conjunta quanto a possíveis estratégias
de articulação local, nacional e regional.
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As oficinas intituladas “Semeando com as Margaridas e Cozinhando
Agendas Políticas” tiveram lugar no âmbito do Projeto PAS-STP em
colaboração com a Rede das Margaridas da CPLP. O nome escolhido
e metodologia aplicada em ambas comunidades foram fortemente
inspirados pela publicação organizada pela FIAN International denominada “Cozinhando Agendas Políticas - Guia Feminista Sobre o
Direito à Alimentação e à Nutrição das Mulheres Rurais”.
O guia utilizado como instrumento de apoio propõe às mulheres rurais – organizadas ou não a nível local, nacional ou regional - diversas ações transformadoras e orientações práticas com as instruções
de “passo-a-passo” adaptáveis às distintas realidades locais, para
a construção coletiva de agendas políticas pautadas nesse direito
humano fundamental a partir do conhecimento comunitário e da
partilha de experiências e boas práticas.
As atividades desenvolvidas nas duas comunidades basearam-se na
dinâmica “Reunir os Ingredientes”, a qual foi adaptada ao contexto,
de forma a alcançar efetivamente os objetivos propostos de identificar os principais desafios que as mulheres rurais das comunidades
visitadas enfrentam no seu dia a dia e na sua luta pela garantia do
DHANA. A metodologia utilizada consistiu na construção colaborativa de um mapa mental na parede para organizar e sistematizar
ideias e dar suporte às reflexões. O mapa foi construído a partir de

notas escritas ou desenhadas pelas margaridas54 em post-it coloridos.
No primeiro momento da dinâmica, foi organizada uma roda de
apresentações com o intuito de gerar aproximação e reconhecimento entre as margaridas, em que elas foram convidadas a dizer o seu
nome, o seu ingrediente/comida favorita para compor o caldeirão
imaginário e as motivações lúdicas que levaram a tal escolha.
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Após esse momento de descontração inicial, as margaridas foram
convidadas a elencar, baseadas nas suas vivências e perspetivas,
através da escrita ou desenho, as suas principais preocupações no
tocante à realização dos seus direitos, com enfoque nas questões
de género e DHANA.
Esta etapa foi bastante emblemática nas duas comunidades: quando indagadas, as margaridas demonstraram dificuldades em identificar as principais problemáticas que as afligiam, a partir de uma
perspetiva de igualdade de género. Porém, quando a pergunta foi
rapidamente adaptada para “qual o seu maior sonho e porque esse
sonho não é realidade?”, as respostas indicaram justamente os principais desafios para alcançá-los, permitindo assim, a identificação
colaborativa dos principais entraves à realização dos direitos das
mulheres rurais nessas comunidades.
Em seguida, os cartões coloridos (post-it) escritos e/ou desenhados
pelas margaridas foram colocados na parede, primeiramente sem
ordem específica. Logo após as reflexões sobre as temáticas mais
apontadas, os cartões foram agrupados e organizados por tema
como: direito a recursos naturais; acesso à infraestrutura; direito à
educação; dignidade no trabalho; participação política; cuidado e
reprodução dos meios de vida; e eliminação da violência doméstica.
Assim, a partir das áreas que apareceram como mais desafiadoras e
as derivadas problemáticas recorrentemente citadas, as margaridas
identificaram as questões prioritárias, incluindo:
– Melhoria e acesso às infraestruturas, nomeadamente estradas. Com as péssimas condições das estradas que dão acesso
às comunidades, as margaridas têm muita dificuldade em escoar seus produtos, ter acesso a serviços na cidade, oportunidades de formação, oportunidades de trabalho e garantir sua
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Durante as atividades, as participantes foram carinhosamente apelidadas de
margaridas em alusão ao facto de florescerem constantemente enquanto atrizes de luta e sujeitas de direitos ao mesmo tempo que semeiam agendas políticas transformadoras. O conceito dialoga igualmente com o propósito da Rede
das Margaridas da CPLP, com alusão a Margarida Alves, sindicalista brasileira e
defensora dos direitos humanos, assassinada em 1983. A ela se deve a célebre
frase: “Da luta não fujo. É melhor morrer na luta do que morrer de fome”, tendo
inspirado a Marcha das Margaridas, símbolo de luta feminina no Brasil, e a Rede
das Margaridas da CPLP.

–

–

–

–

–

–
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–

participação política nos espaços de governança e processos
de tomada de decisão;
Oferta de transportes públicos eficientes, frequentes e acessíveis. Em complemento à demanda anterior, as margaridas
apontaram que muitas vezes não há opções de transporte
para que possam ir à cidade e vice-versa e que mesmo os
transportes privados, como moto-táxi, muitas vezes se recusam a fornecer seus serviços com destino à zona rural. Além
das dificuldades citadas anteriormente, precisam igualmente
de ter garantido um meio de se locomover para manter a sua
subsistência e vender o que produzem.
Acesso a mercados locais, enquanto pequenas produtoras
rurais, muitas têm dificuldade em encontrar lugares para
vender a sua produção. Desse modo, encontrar meios para
superar tal dificuldade é garantir a sua geração de renda e
maior qualidade de vida.
Acesso a recursos naturais e produtivos. Ter a garantia de
acesso constante e seguro à água, terra, sementes e demais
recursos naturais e produtivos é uma preocupação cotidiana
das mulheres rurais que dependem destes para manter sua
produção e meios de vida.
Acesso à educação e ao ensino superior gratuito e de qualidade. Muitas margaridas compartilharam a necessidade de
terem garantidas as condições e oportunidades para o seu
acesso à educação e seus sonhos de cursarem o ensino superior e se tornarem profissionais das mais diversas áreas das
ciências humanas e exatas.
Realização e promoção de formações técnicas gratuitas
e orientadas à realidade local. Entre os temas de interesse
mencionados, surgiram agroecologia, transformação e processo de produtos, escoamento da produção e direitos das
mulheres.
A criação de creches. A divisão do trabalho doméstico ainda
é social, estrutural e profundamente pautada em discriminações de género e a tarefa de cuidar dos filhos e filhas acaba
recaindo de forma desproporcional para as mulheres. Desse
modo, as creches nas comunidades com vagas disponíveis e
suficientes seriam essenciais para que as mulheres rurais que
são mães possam deixar seus filhos e filhas em espaços seguros e gratuitos enquanto trabalham e/ou estudam.
A garantia de maior participação política, o seu reconhecimento enquanto sujeitas políticas e inclusão nos espaços
de governança e processos de tomada de decisão, para que
possam ecoar suas vozes, bem como incluir as demandas das
mulheres rurais no centro da agenda política local, nacional e
regional.

Em ambas as comunidades, as dinâmicas suscitaram debates sobre
possíveis ações para alcançar as demandas prioritárias rumo à realização da igualdade de género e em prol de sistemas alimentares
mais sustentáveis.
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Entretanto, diante do pouco tempo disponível para a realização
presencial dessas atividades, a equipa responsável por mediar as
oficinas optou por seguir conforme as discussões avançavam, propiciando um espaço livre para os contributos das margaridas que iam
surgindo no decorrer das atividades.
Portanto, apesar da riqueza da troca de experiências e da identificação das demandas prioritárias, constatou-se que para aprofundar
as reflexões que surgiram e dar continuidade ao exercício a fim de
traçar estratégias concretas durante as oficinas, seria necessário dispor de mais tempo e recursos. Para, assim, poder promover mais atividades de sensibilização e mobilização pelos direitos das mulheres
rurais nas comunidades.
Foi possível verificar na prática a partir do retorno positivo das participantes que as ações de sensibilização e mobilização baseadas nos
intercâmbios de conhecimentos e co-construção de capacidades
são instrumentos para a promoção do empoderamento das mulheres rurais enquanto agentes de direitos, agentes de desenvolvimento e protagonistas dos sistemas alimentares sustentáveis e transformadores.
A organização política das mulheres rurais, juntas ao redor do caldeirão imaginário cujos principais ingredientes são os seus sonhos,
reunidas para a partilha de boas práticas, consensualização de demandas e desenvolvimento de estratégias de luta pelos seus direitos, não pode se limitar a ações pontuais. É um exercício que deve
e precisa ter um caráter contínuo, mas, para isso, é preciso ter as
condições que o viabilizem.

10.

DESAFIOS À REALIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES NO TERRENO

Isto porque, em primeiro lugar, o acesso às comunidades é muito
dificultado pela falta de boas estradas e infraestruturas de transportes, o que exige o uso de veículos próprios para terrenos irregulares
e chão de terra – o acesso à comunidade também está fortemente
dependente das condições climáticas. Quando chove, o transporte torna-se ainda mais raro e perigoso ou completamente inviável,
acrescendo dificuldades inequívocas à participação física e efetiva
das mulheres rurais nos espaços de governança e processos de tomada de decisão, geralmente localizados nos centros das cidades.
Além disso, sempre que as mulheres rurais participam de alguma
atividade voltada para a luta pelos seus direitos, é preciso ter em
atenção como coordenar essas ações de forma a potenciar sua participação efetiva.
Não basta promover as ações, é necessário considerar que, para
atenderem às atividades de organização coletiva, há que criar as
condições para que elas não abdiquem das tarefas domésticas e laborais que desempenham na sua rotina quotidiana.
Além disso, durante o tempo destinado a essa articulação, nem todas as mulheres têm disponível uma rede de apoio para, caso sejam
mães, poderem deixar os seus filhos e filhas ou as pessoas idosas
sob os seus cuidados, portanto é preciso criar espaços de discussão
coletiva que sejam acolhedores e flexíveis. Ainda, em certos períodos do ano que são mais intensos em termos de produção agrícola,
elas não conseguem ausentar-se do trabalho físico na lavoura ou
nas etapas da transformação de produto, por exemplo.
Essas questões levantadas deixam ainda mais claro o papel central
desempenhado pelas lideranças rurais femininas comunitárias, que
fazem esse trabalho contínuo e fundamental de mobilizar e sensibilizar as suas companheiras de luta e, ao mesmo tempo, representar
os interesses coletivamente definidos a nível interno, também fora
das suas comunidades.
Entretanto, também é preciso vontade política nos espaços de governança para criar e facilitar condições para garantir a presença e
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Vale mencionar que, para a realização das atividades, a ida da equipa técnica às comunidades e a articulação com as lideranças rurais
femininas exigiu um esforço conjunto de logística e adaptação do
programa previsto conforme as necessidades da realidade local.

voz das mulheres rurais na formulação de políticas públicas, visto
que serão transversalmente afetadas por estas.
Tal como para assegurar que ações de sensibilização, mobilização,
intercâmbio de conhecimentos e co-construção de capacidades sejam levadas a cabo, é central que haja financiamento de coletivos,
redes e projetos formados por mulheres rurais com o objetivo de
advogar pelos seus direitos.
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Assim, é possível perceber que os desafios são numerosos, mas a
vontade política e financiamento, apesar de não resolverem todas
as questões, são peças-chave para a resolução de boa parte das
problemáticas apresentadas. Ou, ao menos, se presentes, poderiam
propiciar condições para lutar pela superação dos demais empecilhos rumo à igualdade e equidade de género em São Tomé e Príncipe.

11.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Assegurar a luta por uma vida livre de violência para meninas e mulheres é um processo constante. Portanto, torna-se necessária a
adoção de medidas estratégicas para acabar progressivamente com
a violência baseada no género de forma permanente.
Nesse sentido, é igualmente importante reivindicar a adoção de uma
abordagem de género transversal na formulação e implementação
de políticas públicas e no reforço das capacidades das instituições.
Por outro lado, é prioritário que as mulheres, particularmente as mulheres rurais, sejam incluídas e tenham iguais oportunidades de representatividade nesses processos de tomada de decisão, nos espaços
de governança e na gestão de programas e políticas comunitárias.
A partir da identificação dos desafios para a plena realização dos
direitos de meninas e mulheres, assim como do reconhecimento da
correlação intrínseca entre a promoção da igualdade de género e
alcance da SAN, é possível elaborar algumas recomendações importantes para garantir a transição a sistemas alimentares sustentáveis
pautados na agroecologia e no acesso equitativo aos recursos naturais e económicos entre homens e mulheres em São Tomé e Príncipe. São elas:
1. Promoção de intercâmbios de boas práticas e construção
de capacidades – tendo em conta o conhecimento, seja do
ponto de vista tradicional como alimentar, das trabalhadoras
rurais, este deverá ser partilhado. São fundamentais ações
de construção e consolidação de capacidades das mulheres
produtoras no que diz respeito a práticas agroecológicas de
produção de hortícolas e outros alimentos;
- Incentivar mais iniciativas de intercâmbios de conhecimento e oficinas colaborativas sobre: a incorporação da
abordagem para a igualdade de género em programas,
políticas e legislação nacionais e acerca da importân-
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Reconhecer o importante papel que as mulheres rurais desempenham no fortalecimento e resiliência de sistemas alimentares sustentáveis é um passo fundamental na erradicação da pobreza e da
desigualdade. Nesse sentido, garantir que as trabalhadoras rurais
tenham acesso aos recursos naturais e produtivos é imprescindível
para a produção de alimentos de qualidade e geração de renda, o
que contribui significativamente para o estabelecimento da SAN das
suas famílias e nas suas comunidades o que, por sua vez, gera uma
série de externalidades positivas para a sociedade como um todo.
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cia do papel da mulher na gestão dos recursos naturais
como a terra, água, biodiversidade, sementes e sua contribuição para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável;
- Realizar campanhas regulares de mobilização e sensibilização acerca dos direitos das mulheres rurais para garantir que toda a comunidade esteja ciente acerca da conceção de igualdade de género e das leis que se aplicam em
São Tomé e Príncipe contra a VBG;
- Fomentar o empreendedorismo e incentivar o desenvolvimento da liderança da mulher rural, com apoio organizacional e capacitação técnica;
2. Integração de uma abordagem de género no Centro de
Competências para a Agricultura Familiar Sustentável – Recomenda-se a elaboração, adaptação e difusão de materiais
de capacitação que sejam traduzidos para distintos grupos e
contextos sobre os indicadores de género adaptados às realidades nacionais e que evidenciem o acesso e controlo das mulheres sobre recursos naturais e seus impactos sobre a SAN;
- Seguir a produzir pesquisas, recolhas de dados e ações
de investigação sobre a integração de género na governança sustentável da terra, o que inclui analisar e melhorar os marcos e instituições legais nacionais, assim como
as políticas regionais e estruturas comunitárias sobre a
inclusão dos direitos das mulheres que habitam e trabalham nas áreas rurais;
- Continuar os esforços para a criação de conteúdo, elaboração e divulgação de materiais de capacitação (brochuras, livros, vídeos e recursos audiovisuais no geral) traduzidos e/ou adaptados ao contexto para diferentes grupos
e contextos sobre indicadores de género que reflitam o
acesso e controlo das mulheres aos recursos naturais e
sua implicação na segurança alimentar e nutricional;
3. Facilitação de parcerias estratégicas – Iniciativas e microprojectos deverão valorizar ações de parceria que contemplem
uma abordagem de direitos e que confiram centralidade à
igualdade e equidade de género na construção de um novo
projeto de agricultura familiar baseado na agroecologia, assente num modelo sustentável de desenvolvimento rural que
inclua novos paradigmas para preservação da natureza, da
biodiversidade, que produza alimentos saudáveis e culturalmente adequados e que garanta melhores condições de vida;
- Investir na transição para sistemas alimentares sustentáveis no projeto de agricultura familiar baseado na agroecologia que permita repensar o desenvolvimento rural
e coloque em evidência o objetivo de conservação ambiental e produção de alimentos saudáveis que garantam
melhores condições de vida;

O presente estudo não será uma iniciativa isolada, mas sim parte
de um exercício contínuo de investigação e levantamento de dados. Assim, esse trabalho pode vir a servir como um instrumento
de apoio e orientação para a formulação de políticas públicas que
integrem a perspetiva da igualdade de género e da realização da
alimentação enquanto direito a partir de uma abordagem holística.
Esse trabalho vem reiterar a compreensão de que a luta pela igualdade de género permeia a luta pelo acesso à terra e aos recursos
naturais e económicos na CPLP, nomeadamente em São Tomé e
Príncipe. Nesse sentido, o acesso à terra deve ser considerado um
elemento indispensável do acesso para a garantia dos direitos das
meninas e mulheres. E, por decorrência, o empoderamento das mulheres rurais é uma ação estratégica para garantir que elas tenham
uma vida plena e digna, sendo as principais agentes para a realização do DHANA e do estado SAN no país.
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4. Formulação e implementação de políticas públicas inclusivas
– A ampliação de espaços de participação das mulheres na
formulação, implementação e monitorização de políticas públicas para a SAN é essencial, recomendando-se a sua participação no próprio Conselho Nacional de SAN (CONSAN-STP).
Sendo assim, é fulcral a inclusão de uma abordagem de género, de forma transversal, nos programas, políticas e leis
nacionais.
- Promover a melhoria do acesso da área rural às infraestruturas e serviços públicos básicos;
- Conceber, implementar, distribuir e fazer cumprir as leis
contra a violência física, sexual, psicológica e qualquer
outra forma de violência baseada no género;
- Desenvolver políticas direcionadas a garantir o acesso à
educação de meninas e mulheres;
- Apoiar a instauração de observatórios que façam a monitorização e avaliação de políticas públicas que afetem o
acesso das mulheres, especialmente rurais, aos recursos
naturais;
- Fortalecer a participação da Sociedade Civil, especialmente das mulheres, nos conselhos nacionais para garantir
que a igualdade de género seja integrada às políticas e
programas de acesso e gestão dos recursos naturais;
- Monitorizar a implementação de quotas que visam assegurar a participação de mulheres nos processos de tomada de decisão e nos espaços de governança;
- Promover o acesso das mulheres aos serviços judiciários
locais, bem como realizar treinos para os policias e oficiais de justiça para que tais oficiais da justiça possam
acolher e cuidar adequadamente de vítimas de violência
baseada no género.
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