18ª ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO RUFORUM-2022
Tema: Fortalecimento dos Sistemas Agroalimentares da África na Era Pós COVID-19 –
Oportunidades e Desafios
Avançando o Plano de Acção UNFSS 21: Necessidade de Empreendimentos Colaborativos
Data: 31 de Agosto de 2022
Horário: 15:00 – 19:00 África Oriental
Local: Virtual
Registo: https://bit.ly/3yjqrXM

Nota Conceiptual
Contacto: Professor: Adipala Ekwamu, Secretário Executivo RUFORUM
e.adipala@ruforum.org

Fundo:
A Cimeira de Sistemas Alimentares da ONU 2021, sob o tema “Transformar os sistemas
alimentares é crucial para cumprir todos os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.”,
deveria lançar novas acções, soluções e estratégias ousadas para alcançar o progresso
em todos os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Reconhecendo que
a consecução dos ODS está atrelada a sistemas alimentares mais saudáveis,
sustentáveis e equitativos, a Cimeira reconheceu que a transformação dos sistemas
alimentares globais deve ser central nos esforços para alcançar todos os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030. Além disso, A pandemia de COVID-19 foi
um alerta para a gritante fragilidade e desigualdades dos sistemas agroalimentares
globais, regionais e nacionais, tornando extremamente urgente a determinação de
sistemas alimentares sustentáveis, inclusivos e resilientes.
A Cimeira teve como objectivos:
1. Aumentar a conscientização e elevar a discussão pública sobre como a reforma
de nossos sistemas alimentares pode ajudar a todos a alcançar os ODS,
implementando reformas que sejam boas para as pessoas e o planeta;
2. Desenvolver princípios para orientar governos e outras partes interessadas que
buscam alavancar seus sistemas alimentares para apoiar os ODS; Esses princípios
estabelecerão uma visão optimista e encorajadora na qual os sistemas
alimentares desempenham um papel central na construção de um mundo mais
justo e sustentável;
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3. Gerar acção e progresso mensurável em direcção à Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável; identificar soluções e líderes e fazer um apelo à
acção em todos os níveis do sistema alimentar;
A Cimeira, que atraiu a participação de uma multiplicidade de partes interessadas,
procurou ainda criar um sistema de acompanhamento e revisão para garantir que os
resultados da Cimeira continuem a impulsionar novas acções e progressos. Para a
África, foi apresentada uma Posição Comum na pré-cimeira realizada em Roma e na
Cimeira de Setembro de 2021 na Assembleia Geral da ONU. A condução do diálogo, das
discussões e da agenda da Cimeira estiveram as agências multilaterais como a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e organismos
continentais como a União Africana que se destacaram como veículo para galvanizar a
participação e o compromisso com o resultado da Cimeira .
As universidades da Rede RUFORUM estiveram engajadas em uma série de diálogos
que tiveram uma forte interface entre universidades, instituições de pesquisa e
formuladores de políticas para dialogar sobre as soluções e acções para os sistemas
agroalimentares adequados na África. Através destes diálogos independentes, a rede
foi capaz de contribuir para a Posição Comum da África e facilitar o diálogo entre a
ciência e os decisores políticos ao mais alto nível de Ministros e Chefes de Estado. A
Declaração de Lilongwe trouxe à tona as possíveis acções que os governos africanos,
juntamente com as universidades e a comunidade científica, podem adoptar para o
desenvolvimento de sistemas agroalimentares na África.
É importante fazer um balanço e explorar os marcos que foram alcançados, um ano
desde a Posição Comum de África e os compromissos dos Governos Africanos que
foram feitos na sequência da Cimeira dos Sistemas Alimentares de Setembro.
Para este fim, o RUFORUM pretende acolher um diálogo de alto nível. O diálogo irá:
1. Revisar os compromissos assumidos pelas múltiplas partes interessadas e fazer
um balanço das acções que foram tomadas para a implementação das
recomendações feitas pela Cimeira de Alimentação da ONU.
2. Explorar opções de parcerias e/ou caminhos para o envolvimento universidadeCT&I-comunidade para impulsionar melhorias nos sistemas agroalimentares,
conforme articulado pela Cimeira.
O diálogo
A Rede RUFORUM está organizando um diálogo de meio dia para revisar e desenvolver
um roteiro para a acção da contribuição das universidades e instituições de pesquisa
para o fortalecimento dos Sistemas Alimentares da África. O diálogo reunirá
Universidades, Instituições de Investigação, a Organização das Nações Unidas para a
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Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Comissão da União Africana (CUA). Haverá
tradução simultânea nos idiomas árabe, inglês, francês e português.
Programa
Moderador: Prof. Theresa Nkuo-Akenji, Presidente do Conselho da RUFORUM e ViceChanceler da Universidade de Bamenda, Camarões
Tempo
Activitdade
Sessão 1: Abrindo e Definindo a Cena
15:00 – 15:10
Discurso de Abertura: Prof. Adipala Ekwamu, Secretário Executivo,
RUFORUM
15:10 – 15:25
Abertura oficial pela Comissária da CUA para o Desenvolvimento Rural,
Agricultura Sustentável e Economia Azul - Embaixadora Josefa Sacko –
Integrando quadros continentais para fortalecer os sistemas
agroalimentares em África
15:25 – 15:55
Palestrante: Dra. Agnes Kalibata, Presidente da Aliança para a Evolução
Verde na África (AGRA) – Principais resultados, decisões e acções do
UNFSS 2021 – Implicações para a África
15:55 – 16:10
Perspectiva de um Parceiro de Desenvolvimento: Sr. Leonard Mizzi,
Chefe de Unidade na Direcção-Geral das Parcerias Internacionais,
Comissão Europeia
16:10 – 16: 30
Discussão
Sessão 2: Situação dos Sistemas Agroalimentares em África
16:30 – 16: 50
Documento Principal: Director-Geral Adjunto da FAO e Representante
Regional para a África, HE. Prof. Abebe Haile-Gabriel – Situação
Actual da Segurança Alimentar e Nutricional na África
16:50 – 18:00
Painel de discussão:
1. Exmo. Lobin Clarkie Lowe, Ministro da Agricultura, Malawi
2. Exmo. Jeanine M. Cooper, Ministra da Agricultura, Libéria
3. Dr. Yemi Akinbamijo, Director Executivo, Fórum de Pesquisa
Agrícola na África (FARA)
4. Dr. Stephen Muchiri, Presidente da Federação dos Agricultores da
África Oriental
5. Dr. Ousmane Badiane, presidente executivo e director
administrativo interino, Akademiya 2063
18:00 – 18:30
Discussão
18:30 – 18:45
Conclusão das principais mensagens: Prof. Umezuruike Linus Opara,
Cátedra de Pesquisa em Tecnologia Pós-colheita, Universidade de
Stellenbosch, África do Sul
18:45 – 18:55
Observações de encerramento do moderador de sessões
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