
O projeto PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis, implementado em São Tomé e
Príncipe pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), pela Associação para a Cooperação
e o Desenvolvimento (ACTUAR) e pela Ação para o Desenvolvimento Agropecuário e
Proteção do Ambiente (ADAPPA), cofinanciado pela União Europeia e pelo Camões –
Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., e o Mecanismo de Facilitação da
Participação das Universidade no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (MU-CONSAN) têm a honra de o/a
convidar a participar no seminário intitulado "Políticas Públicas em Segurança Alimentar e
Nutricional: contributos da academia e da sociedade civil", o qual decorrerá terça-feira,
dia 28 de fevereiro no auditório do Hotel Pestana São Tomé às 15h00.

O seminário visa apresentar a publicação "Processos Formativos em Segurança
Alimentar e Nutricional em São Tomé e Príncipe - Contributos para a Elaboração de
Políticas Públicas e Informação aos Produtores Rurais", a qual surge na confluência de
duas iniciativas. Em primeiro lugar, decorre da necessidade de sistematizar as 10 teses
elaboradas no âmbito do Curso de Especialização em Segurança Alimentar e
Nutricional. O programa do curso foi concebido especialmente para atender às
especificidades da CPLP, envolvendo professores das universidades proponentes - UNILAB
e UNESP - e de universidades parceiras no âmbito do MU-CONSAN - Universidade de Cabo
Verde, Universidade de São Tomé e Príncipe e Unizambeze (Moçambique). Em segundo
lugar, o projeto PAS visando mobilizar a sociedade civil para a discussão e
monitorização de políticas públicas em segurança alimentar e nutricional (SAN)
considerou a publicação e divulgação destas teses como um contributo que liga a academia
ao mundo rural e dá um importante contributo para o desenvolvimento de São Tomé e
Príncipe.

Convidamos assim os técnicos das organizações da sociedade civil; dirigentes e técnicos
das cooperativas agrícolas e das organizações de agricultores familiares; agricultores,
pescadores artesanais e extrativistas; dirigentes e quadros técnicos da administração
pública, bem como os estudantes universitários e todos os interessados em SAN a participar
no evento.

Muito nos honra a Sua presença!

COMUNICADO DE IMPRENSA

Contactos
Carlos Tavares

T: 990 44 84
politicasalimentares@st.imvf.org



14h30 Receção e registo dos participantes

15h00 Sessão de abertura:

 Representante do IMVF, Dr. António Lima

 
Coordenador do Curso de Especialização
em SAN, Dr. Miclay Carvalho

 
Adida da cooperação portuguesa, Dra.
Paula Pereira

15h30
Processos Formativos em Segurança
Alimentar e Nutricional em São Tomé e
Príncipe - Mesa redonda

 

Moderador: Coordenador do Curso em
SAN, Dr. Miclay Carvalho
Autor, Dr. Adalberto Luís
Autor, Eng.ª Lusibetty Trigueiros
Autor, Dr. Carlos Tavares

16h30 Sessão de encerramento:

 
Coordenador do MUCONSAN-STP, Dr.
Miclay Carvalho

 
Coordenador de projetos do IMVF, Dr. João
Monteiro

PROGRAMA

Após o encerramento convidamos todos para um serviço de café.

28 de fevereiro | 14h30
Auditório do Hotel Pestana São Tomé


