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Lançamento de uma campanha global liderada por
jovens para transformar os sistemas alimentares

Um compromisso para incentivar milhões a criar sistemas alimentares sustentáveis
Uma mensagem dos jovens líderes responsáveis pela campanha Act4Food Act4Change:
•

•
•

•

•

•

•

•

Sophie Healy-Thow, Irlanda: “Nós, enquanto jovens, temos que agir urgentemente. Acreditamos que
a conjuntura anterior à Cúpula de Sistemas Alimentares deve ser usada para desencadear um debate
e despertar uma ação a nível global. É por isso que existe o compromisso liderado pelos jovens, para
criar e apoiar ações globais concretas.”
Huiyu Ouyang, China: “Os jovens líderes como eu, podem defender o sucesso econômico do meu
país para desenvolver uma sociedade saudável com hábitos alimentares saudáveis. Podemos
capacitar, inspirar e motivar mais jovens a agir por mudanças positivas em todo o país.”
Dipty Chowdhury, Bangladesh: “Acredito convictamente que os jovens como eu podem ser os
impulsionadores para a mudança no mundo. Mas, para que isso aconteça, o mundo deve ouvir os
jovens. Precisamos empoderar os jovens para melhores sistemas alimentares. E o compromisso é
uma plataforma para os jovens erguem, juntos, as suas vozes em todo o mundo. Oriundo desta parte
do mundo, todos os dias percebo a enorme importância da acessibilidade e disponibilidade de
alimentos nutritivos. Quero ver os alimentos nutritivos como um direito básico e eliminar toda a comida
sem valor nutritivo , que temos agora disponível.”
Mike Khunga, Malawi: “Os países da África subsariana são atingidos pelas alterações climáticas,
secas e insegurança alimentar que levam à fome e, muitas vezes, à morte. Os jovens como eu,
podem ser agentes da mudança, sensibilizando as comunidades sobre as formas de torná-las mais
resistentes a choques, estresse e outras vulnerabilidades.”
Lana Weidgenant, Brasil: “Infelizmente, existe um apartheid alimentar e temos que enfrentá-lo
diretamente. O racismo está na origem de quem é mais afetado pela insegurança alimentar,
alterações climáticas e os efeitos ambientais da produção industrial de alimentos. No Brasil, os povos
indígenas são os mais afetados pelas práticas e políticas de produção de alimentos A justiça social é
uma parte importante da nossa advocacia e podemos conseguir uma ampla mudança se os jovens de
todo o mundo trabalharem juntos.”
Janya Green, EUA: “Tenho bastante interesse em agricultura e sou responsável por um Jardim
Comunitário de 2 hectares na minha comunidade rural, na região sul dos Estados Unidos. Como
gestora de jardins, tento fornecer à comunidade alimentos nutritivos para combater a epidemia da
obesidade e outras doenças relacionadas com a nutrição. O jardim também é uma plataforma para
ensinar os agricultores locais sobre as novas tecnologias, como o sistema de aeroponia vertical. Sim,
você também pode fazer isso!”
Rayan Kassem, Líbano: “Acredito que defender dietas mais saudáveis e, ao mesmo tempo, proteger
a natureza através do envolvimento dos jovens numa base contínua, é necessário no meio da
instabilidade da região e estou realmente ansioso por aumentar as ligações e os potenciais dos
sistemas alimentares, bem como a proteção da natureza na Ásia Ocidental e globalmente.”
Lavetanalagi Seru, Fiji: “Transformar os nossos sistemas alimentares requer uma abordagem de
toda a sociedade e jovens líderes que, em reconhecimento da interligação dos nossos esforços, desde

a crise climática e perda de biodiversidade, fome e pobreza alimentar, à segurança hídrica e sanitária,
estão a avançar corajosamente e a manifestar as suas necessidades através deste compromisso de
um mundo melhor e sustentável.”

18 de maio de 2021, Genebra/Londres - Hoje, foi lançado um movimento alimentar global
liderado por jovens, com a promessa de iniciar uma ação de campanha para combater a fome,
melhorar a saúde e curar o planeta. As campanhas #Act4Food e #Act4Change assume a forma de
um simples compromisso e uma lista de ações. O nosso compromisso reúne jovens do mundo
inteiro que concentram as suas ações pessoais e defesa, como uma contribuição para a mudança
sistêmica .
A visão abrangente por trás desse movimento jovem global é conseguir sistemas alimentares
globais sustentáveis, que ofereçam a todas as pessoas acesso a dietas saudáveis e sustentáveis.
O compromisso incita os governos, empresas, agências da ONU e os interlocutores jovens a agir
de forma ousada e rápida. A lista de ações consiste no que os jovens querem que as empresas e
os governos façam, para corrigir o nosso sistema alimentar falido. Estamos pedindo aos jovens
que contribuam para modelar o sistema alimentar do futuro votando nas suas Ações de mudança
prioritárias (Actions 4 Change).
O Compromisso
Sabemos que os nossos sistemas alimentares atuais contribuem para as contínuas crises
sanitárias, climáticas e de biodiversidade e para a violação dos direitos humanos. Só
conseguiremos alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas com
uma transformação fundamental dos nossos sistemas alimentares.
Embora nós, enquanto jovens, tenhamos sido excluídos da maioria dos processos de tomada de
decisões políticas e econômicas , também somos os que mais iremos viver com as
consequências das decisões hoje tomadas.
Comprometemo-nos a agir. E exigimos ações urgentes, em grande escala, por parte dos outros,
sobretudo dos decisores do governo e das empresas.
Como jovens, nós #Act4Food #Act4Change para apoiar #GoodFood4All

Mais de metade da população mundial tem menos de 30 anos. Como uma força coletiva, os jovens
têm um potencial extraordinário para mobilizar e influenciar os movimentos globais, que podem ser
iniciados na forma de um simples compromisso. As ações de mudança irão permitir que os jovens
se envolvam em iniciativas de defesa e em campanhas nos seus próprios países, assim como na
criação de uma voz unida em todo o mundo na preparação da Cúpula da ONU de Sistemas
Alimentares. A Cúpula da ONU de Sistemas Alimentares foi anunciada pelo Secretário-geral da
ONU, António Guterres, no Dia Mundial da Alimentação em outubro de 2019, como parte da
Década de Ação para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até
2030. O objetivo da Cúpula é promover o progresso em todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável através de uma abordagem dos sistemas alimentares, incentivando a interligação dos
sistemas alimentares com os desafios mundiais como a fome, alterações climáticas, pobreza e
desigualdade.
“A transformação dos sistemas alimentares para cumprir os ODS até 2030, irá exigir a ação de
todos, em todos os lados, e os jovens vão precisar estar no centro, para garantir o sucesso”,
afirmou a Dra. Agnes Kalibata, Enviada Especial do Secretário-Geral da ONU na Cúpula de
Sistemas Alimentares. “De fato, os jovens já estão trazendo ideias, energia, consciência e ações
para todas as partes do processo da Cúpula da ONU de Sistemas Alimentares, a nível local,

nacional, regional e mundial. Este compromisso é um grande exemplo de uma contribuição
liderada pelos jovens para favorecer ações inspiradoras e compromissos necessários para
conseguir uma visão partilhada para as pessoas, o planeta e a prosperidade.”
Anna Taylor OBE, Diretora Executiva da Food Foundation afirmou, “O momento de agir é agora. O
nosso sistema alimentar e o planeta estão enfrentando uma crise e temos uma geração jovem que
está incrivelmente empenhada em impulsionar a mudança. O poder das suas vozes unidas irá
enviar uma mensagem importante às empresas e aos governos de todo o mundo, de que precisam
de agir de forma urgente e ousada. O compromisso irá uni-los e as ações de mudança (Actions 4
Change) vão permitir-lhes fazer campanha e agir nos seus próprios países e comunidades.”
O Laureado com o Prémio Mundial da Alimentação 2018, Dr. Lawrence Haddad, Diretor Executivo
da GAIN, a presidir atualmente a Linha de Ação 1 da Cúpula , afirmou, “A fome e a subnutrição
continuam a ser os principais desafios enfrentados por milhões em todo o mundo. A campanha de
compromisso Act4Food Act4Change é uma iniciativa extraordinária, liderada por jovens, para agir
de forma a resolver problemas mundiais, incluindo a questão da fome mundial e subnutrição em
todas as suas formas. Acreditamos que a voz coletiva das gerações mais jovens tem um grande
poder e dará origem a mudanças impactantes, esperadas e necessárias.”
Os desafios sem precedentes apresentados pela pandemia de saúde global e a crise climática,
juntamente com o crescimento populacional exponencial e os padrões insustentáveis de consumo,
produção e distribuição, ameaçam a população global e o planeta. Restam-nos menos de dez anos
para concretizar os compromissos históricos assumidos pelos líderes mundiais em 2015.
Acreditamos que os jovens precisam de estar no centro dos esforços de forma a alcançarem os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
A propósito do lançamento, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Defesa da Irlanda, Simon
Coveney, afirmou: “A Irlanda tem o prazer de apoiar a campanha de compromisso Act4Food
Act4Change. É um exemplo marcante das vozes de jovens de todo o mundo que se reúnem para
alcançar a mudança num ano crítico. O compromisso é simples, mas altamente eficaz e vai direto
ao cerne da questão da transformação dos sistemas alimentares: garantir que todas as pessoas
tenham acesso a alimentos seguros, acessíveis e nutritivos, produzidos de forma sustentável.”
Vendi Morton MP, Ministra dos Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento Britânico para a
Vizinhança Europeia e das Américas, afirmou, “Os jovens não podem viver vidas saudáveis e
resilientes e cumprir o seu potencial se os alimentos que ingerem não forem nutritivos ou
prejudicarem o planeta. No entanto, para muitos, esse tipo de vida está atualmente fora de
alcance. A Act4Food Act4Change apresenta uma oportunidade única para os jovens de todo o
mundo tomarem medidas e impulsionarem mudanças reais.”
Sobre a campanha #Act4Food #Act4Change
A campanha Act4Food Act4Change é uma campanha de compromisso que incentiva a ação dos
jovens para erradicar a fome, melhorar a saúde e curar o planeta. A campanha reúne a
participação global dos jovens concentrando-se em ações pessoais e defesa, como uma
contribuição para mudar o sistema alimentar e incentivar governos e empresas a agir de forma
ousada e urgente. A Act4Food Act4Change dos Jovens apoia a Cúpula e a GoodFood4All é
facilitada pela GAIN e a Food Foundation.
Sobre a Global Alliance for Improved Nutrition
A Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) é uma fundação com sede na Suíça desenvolvida
na ONU em 2002, para combater o sofrimento humano causado pela subnutrição. Ao trabalhar
com governos e empresas, pretendemos transformar os sistemas alimentares para que estes
forneçam alimentos mais nutritivos a todas as pessoas, sobretudo às mais vulneráveis.
www.gainhealth.org @GAINalliance

Sobre a Food Foundation
A Food Foundation é uma instituição de caridade do RU que trabalha para influenciar a política
alimentar e as práticas comerciais, concebendo um sistema alimentar sustentável que torne as
dietas saudáveis económicas e acessíveis a todos. Trabalhamos em parceria com investigadores,
ativistas, organismos comunitários, indústria, investidores, governo e cidadãos para incentivar os
vários agentes de mudança do RU, usando ideias surpreendentes e criativas para impulsionar
mudanças decisivas no nosso sistema alimentar. Estes esforços baseiam-se na reavaliação
contínua de oportunidades de ação, construindo e sintetizando fortes evidências, reunindo
coligações poderosas, aproveitando as vozes dos cidadãos e disponibilizando comunicações
impactantes. www.foodfoundation.org @Food_Foundation
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Action Against Hunger (Ação contra a fome - Reino Unido)
BIID (Instituto de TIC em Desenvolvimento do Bangladesh)
CSAYN (Rede Jovem para a Agricultura Climaticamente Inteligente)
CGIAR (Grupo Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional)
Eat (Plataforma global baseada em ciência para a transformação do sistema alimentar)
Food and Agriculture Organization (FAO) (Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura)
4-H (Rede de organizações de jovens nos EUA)

I4Nature
International Federation of Red Cross Red Crescent Societies (Federação Internacional das
Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho)
Real Food Systems
Rotaract
Save the Children (Organização não governamental de defesa dos direitos da criança)
Scaling Up Nutrition Youth Movement (Movimento para o Fomento da Nutrição)
UNICEF
UN Nutrition (Mecanismo de coordenação e colaboração inter-agências para a nutrição)
UNITLIFE
Universidade de Wageningen
WAGGGS (Associação Mundial de Guias e Escuteiras)
World Food Forum
World Food Programme (Programa Alimentar Mundial)
Organização Mundial de Saúde
World Wide Fund for Nature
World YWCA
WOSM (Organização Mundial do Movimento Escoteiro)
YPARD (Jovens Profissionais para o Desenvolvimento Agrícola)
YMCA
Youth Alliance 4 Zero Hunger

