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Participação na Cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU 2021
O UN FOOD SYSTEMS SUMMIT 2021 sob o tema “Transformar os sistemas alimentares é
crucial para cumprir todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” está programado
para ocorrer em outubro de 2021. O enviado especial da ONU para o Summit é nossa própria
Dra. Agnes Kalibata, Executiva Secretário da Aliança para a Revolução Verde para a África
(AGRA) e ex-Ministro da Agricultura da República de Ruanda.
Espera-se que a Cúpula lance novas acções, soluções e estratégias ousadas para alcançar
progresso em todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cada um dos quais
depende de sistemas alimentares mais saudáveis, sustentáveis e mais equitativos. A Cúpula
tem como objectivo:
1. Gerar acções e progressos mensuráveis em direcção à Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável; identificar soluções e líderes, e lançar um apelo à acção
em todos os níveis do sistema alimentar;
2. Aumentar a conscientização e elevar a discussão pública sobre como a reforma de
nossos sistemas alimentares pode ajudar a todos nós a alcançar os ODS implementando
reformas que sejam boas para as pessoas e o planeta;
3. Desenvolver princípios para orientar governos e outras partes interessadas que buscam
alavancar seus sistemas alimentares para apoiar os ODS; Esses princípios definirão uma
visão otimista e encorajadora, na qual os sistemas alimentares desempenham um papel
central na construção de um mundo mais justo e sustentável;
4. Criar um sistema de acompanhamento e revisão para garantir que os resultados da
Cúpula continuem a impulsionar novas ações e progresso.

A preparação para a Cimeira que teve início em 2020 inclui vários diálogos, actividades
e designações. Estes foram estruturados para facilitar a participação máxima das
diferentes partes interessadas e para garantir que os objectivos da Cúpula sejam
cumpridos. O compromisso inicial do RUFORUM com a Cúpula foi na palestra de 24 de
novembro de 2020, organizado em parceria com a Universidade de Wageningen,
durante a série de seminários da RUFORUM 2020. O webinar pré-Cúpula dos Sistemas
Alimentares das Nações Unidas sob o tema Trabalhando Juntos para Sistemas
Alimentares Resilientes: Rumo a uma Plataforma Europa - África para Pesquisa e
Inovação preparou o cenário para as Universidades membros da RUFORUM e outras
instituições de pesquisa para refletirem sobre os sistemas agroalimentares na África e,
especificamente, o papel da pesquisa e das inovações.

Além disso, o Professor Adipala Ekwamu Secretário Executivo RUFORUM foi designado
um dos 100 Campeões dos Sistemas Alimentares da ONU. Este é um reconhecimento
de que a RUFORUM é um actor chave no sector agroalimentar.
Espera-se que a Multi-Actores dos Campeões da rede dos sistemas agroalimentares
mobilize uma gama diversificada de pessoas em todas as regiões do mundo para se
envolver mais profundamente e se desenvolver em uma coalizão ampla e inclusiva para
a transformação dos sistemas alimentares mundiais por meio de acções coordenadas
antes, durante e após a Cimeira. Espera-se que os campeões:
1. Mobilizar suas redes em apoio à Cúpula, um fim de compartilhar com idéias para
soluções para as questões dos sistemas alimentares e comunicar e ampliar as
mensagens relevantes da Cúpula e dos sistemas alimentares;
2. Para fornecer aconselhamento e apoio para pistas de acção e alavancas da
mudança, ajudando a identificar lacunas, questões-chave ou preocupações,
oferecendo conselhos sobre determinadas e recomendações emergentes, e
também compartilhando ideias para a acção
3. Participar dos processos relevantes da Cúpula de Sistemas Alimentares, (co-)
organizar diálogos independentes, participar de diálogos nacionais e globais sobre
sistemas alimentares.
Como tal, RUFORUM desenvolveu o roteiro de engajamento em anexo para orientar
sua participação na Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU 2021.
Este breve serve para:
1- Dar a você uma actualização sobre a potencial participação do RUFORUM e do
corredor até a Cúpula
2- Encaminhar a declaração em anexo dos Vice-Chanceleres da RUFORUM solicitando
que a Cúpula dialogue mais sobre questões específicas da África, especialmente o
fortalecimento dos sistemas agrícolas de pequenos proprietários e a transição para
oportunidades de agronegócio
3- Solicite que você participe das actividades descritas no roteiro, conforme apropriado
4- Solicite que, em nível de país, você trabalhe com as pessoas focais dos Estados
Membros para catalisar o diálogo e obter a contribuição necessária para a declaração
da Cúpula
5- Solicitar que sua universidade apoie o envolvimento de seus membros na pesquisa
para fortalecer a resiliência dos sistemas agroalimentares da África e produtividade
aprimorada e sustentada.

