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Jovens mobilizam-se para oferecer soluções de forma a transformar 
os sistemas alimentares fatais 

 
 
Os alarmes estão a tocar, acionados pelos 65.000 jovens e aliados em todo o mundo, angustiados 
pelo estado dos sistemas alimentares atuais, que estão a dececionar o planeta, assim como as 
gerações atuais e futuras: 
 

● Os sistemas alimentares são o principal fator da perda de biodiversidade, com a 
agricultura a ameaçar 86% de espécies em risco de extinção1 e sendo responsável por 
80% da desflorestação2. Os sistemas alimentares também contribuem para até 37% das 
emissões de gases de efeito de estufa3, que causam mudanças climáticas. 

● A insegurança alimentar, agravada pela pandemia da COVID-19, continua a ser um 
problema grave, com 768 milhões de pessoas a passar fome em 2020 (um aumento de 
18% face a 2019), 149 milhões de crianças com menos de cinco anos com problemas de 
crescimento e outras 49 milhões com cachexia4. 

● O panorama nutricional também é sombrio, com três mil milhões de pessoas em todo o 
mundo incapazes de adquirir até a forma mais barata de uma dieta saudável5 e 1 em cada 
5 pessoas em todo o mundo a morrer devido a uma má alimentação6. 

● Contudo, e ao mesmo tempo, aproximadamente 40% de todos os alimentos são 
desperdiçados7. 

 
À luz desta terrível situação, que nos afeta a todos, representantes de um forte e crescente 
movimento de 65.000 jovens e aliados irão ocupar o centro do palco num evento virtual “Food is the 
Future” no dia 22 de setembro de 2021. O evento irá preceder à Cimeira dos Sistemas Alimentares 
da ONU (UNFSS), onde os Estados Membros e constituintes reunir-se-ão para trazer mudanças 
tangíveis e positivas para sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, resilientes e equitativos. 
 
Durante o evento Food is the Future, os jovens irão partilhar a sua visão sobre o futuro dos 
alimentos, sobre a Cimeira e os seus resultados esperados, e aquilo que deve ser feito.   
 
“Necessitamos da transformação dos sistemas alimentares para um futuro habitável. A atual 
produção e consumo alimentares estão a prejudicar os nossos futuros, quando deveriam ser a 
verdadeira base de sustento, justiça e sustentabilidade.”  
Lana Weidgenant, Diretora-Adjunta de This is Zero Hour, Vice-presidente da Linha de Ação 2 e 
líder juvenil em Act4Food Act4Change 

 
1 Precisamente 24.000 das 28.000 espécies – UNEP, 2021 
2 https://actions4change.org 
3 IPCC, 2019 
4 https://actionagainststunting.org/first-action-against-stunting-day/ 
5 FAO, 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World: Transforming Food Systems for Affordable Healthy 
Diets. 
6 Lancet, 2019 
7 Driven to Waste, WWF, julho de 2021 

https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://actions4change.org/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/


 

 
Os principais temas, a discutir em duas sessões virtuais separadas para acomodar uma grande 
audiência mundial em dois fusos horários diferentes, incluem: 
 

● Uma avaliação do processo da UNFSS, o que tem sido discutido e aprendido, e como isto 
afeta os jovens; 

● A urgência e principais escolhas que devem ser feitas para mover as diferentes partes e 
acelerar os crescentes movimentos no sentido de nutrir os jovens e o planeta, de paz e 
prosperidade, e traduzir isto em apelos à ação concretos; 

● Recomendações e prioridades da juventude sobre o que os jovens esperam ver como 
resultados da UNFSS no dia seguinte, e como a agenda apresentada durante a UNFSS será 
implementada como um próximo passo. 
 

"O nosso sistema alimentar mundial deve ser aquele em que as pessoas possam providenciar-se a 
si mesmas e aos seus entes queridos com dignidade e respeito, e devemos continuar a trabalhar 
no sentido desta visão mais justa. Esta transformação deve centrar, envolver e elevar as vozes 
dos jovens, uma vez que este sistema alimentar mundial que esperamos construir não é apenas 
para a nossa geração, mas é ainda mais importante para a deles."  
Michelle Nunn, Presidente e CEO, CARE USA. Presidente, Action Track 4 

 
Os oradores incluem uma mistura dos representantes da juventude de vários grupos de partes 
interessadas, os Presidentes da UNFSS Action Track, e outros oradores que ligam os sistemas 
alimentares aos debates mundiais tais como a mudança climática: 
 

● Sophie Healy-Thow, Coordenadora das campanhas mundiais da juventude Act4Food 
Act4Change 

● Rayan Kassem, Diretor Regional da Ásia Ocidental para o Youth4Nature. Líder juvenil em 
Act4Food Act4Change 

● Lana Weidgenant, Diretora-Adjunta de This is Zero Hour. Líder juvenil em Act4Food 
Act4Change 

● Alec Baldwin, Ativista alimentar e climático, e ator 
● Gonzalo Muñoz, Campeão de alto nível, COP26 
● Johan Rockström, Diretor, Potsdam Institute for Climate Impact Research 
● Lawrence Haddad, Diretor Executivo, GAIN. Presidente, Linha de Ação 1 
● Gunhild Stordalen, Fundadora e Presidenta Executiva, Fundação EAT. Presidente, Linha de 

Ação 2 
● João Campari, Líder de Global Food Practice, WWF. Presidente, Linha de Ação 3 
● Michelle Nunn, Presidenta e CEO, CARE USA. Presidente, Linha de Ação 4 
● Sandrine Dixson-Decleve, co-Presidente, Clube de Roma. Co-Presidente, Linha de Ação 5 
● Saleemul Huq, Diretor do International Centre for Climate Change and Development. Co-

Presidente, Linha de Ação 5 
 

“Quero mostrar a importância das dietas planetárias saudáveis e soluções baseadas na natureza 
como soluções primárias para enfrentar a crise climática. A combinação de ambas irá permitir a 
mudança necessária para o clima, as comunidades indígenas e a biodiversidade. Estou muito 
feliz por participar no evento.” 
Rayan Kassem, Diretor Regional da Ásia Ocidental para o Youth4Nature, líder juvenil em 
Act4Food Act4Change 



 

“Corrigir a alimentação é o desafio mais urgente que enfrentamos hoje em dia. O nosso futuro 
neste planeta depende de uma transformação generalizada de como produzimos os nossos 
alimentos e do quê escolhemos colocar nos nossos pratos. Tudo depende de nós—políticos, 
líderes empresários, tu e eu—para garantir um melhor futuro, tornando as nossas escolhas 
alimentares mais significativas, mas deliciosas na mesma. Junta-te a nós enquanto reunimos 
milhares em volta da mesa mundial para falar sobre como desencadeamos o poder dos alimentos 
para construir um melhor futuro para todos.”  
Alec Baldwin, Ativista alimentar e climático, e ator  

 
O evento Food is the Future está ligado ao movimento juvenil Act4Food Act4Change lançado a 18 
de maio de 2021. Até agora recebeu 64.428 compromissos de jovens, indivíduos preocupados e 
aliados de todo o mundo, que clamam pela liderança dos tomadores de decisões em governos, 
empresas, sociedades civis e agências da ONU. Estes jovens votaram numa lista de 
17 Actions4Change para transformar os sistemas alimentares mundiais e, finalmente, alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. 
 
“Os jovens têm um papel crucial na transformação dos sistemas alimentares. Sendo a geração 
que enfrenta o maior risco com as escolhas alimentares de hoje, é reconfortante ver os jovens a 
assumir a responsabilidade. Os intervenientes dos sistemas alimentares devem ouvir 
cuidadosamente as suas ideias e recomendações.”  
Lawrence Haddad, Diretor Executivo da GAIN, e Presidente da Linha de Ação 1 – Garantir o 
acesso a alimentos seguros e nutritivos para todos 
 

 
O nível de interesse na campanha Act4Food Act4Change é a prova da disposição e do entusiasmo 
dos jovens em desempenhar um papel de liderança na tranformação dos atuais sistemas 
alimentares de modo a que são justos, sustentáveis, resilientes e centrados no ser humano. 
 
Junta-te aos jovens deste mundo no evento altamente informativo e inspirador Food is the Future: 
 

Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 
9h00-12h00 UTC+2 ou 16h00-19h00 UTC+2 

Regista-te aqui para assistir 
 
 

### 
 
Notas para os Editores 
 
Sobre o evento 
O evento é convocado pelos representantes da juventude que estão a trabalhar e têm interesse nos sistemas 
alimentares e os seis Presidentes da Action Track e as suas respetivas organizações no dia 22 de setembro de 
2021, o dia anterior à Cimeira dos Sistemas Alimentares da ONU. O evento será um ponto de convergência de 
um longo processo de 18 meses, e um apelo para que os líderes mundiais ouçam os jovens e considerem as 
prioridades dos seus sistemas alimentares. Irá: 
  

● Fazer um balanço do processo da UNFSS: o que discutimos, aprendemos e como nos sentimos 
acerca dele;   

● Realçar a urgência e principais escolhas que devem ser feitas para mover as diferentes partes e 
acelerar os crescentes movimentos no sentido de nutrir os jovens e o planeta de paz e prosperidade 
e traduzir isto em apelos à ação concretos; 

http://actions4food.org/
https://actions4change.org/vote-for-actions
https://www.eventbrite.com/e/food-is-the-future-virtual-event-september-22-tickets-169823010195


 

● Partilhar recomendações e prioridades da juventude sobre o que os jovens esperam ver como 
resultados da UN FSS no dia seguinte, e como a agenda apresentada durante a UN FSS será 
implementada como um próximo passo 

 
Sobre a campanha Act4Food Act4Change 
Enquanto força coletiva, os jovens têm um potencial extraordinário para mobilizar e influenciar mudanças 
tangíveis e positivas nos sistemas alimentares do nosso mundo. Jovens de todo o mundo estão a apoiar a 
#Act4Food #Act4Change. As ideias e soluções inovadoras dos jovens devem ser apoiadas durante a Cimeira 
dos Sistemas Alimentares da ONU e além.  

A nossa promessa junta os jovens de todo o mundo a concentrarem-se nas suas ações pessoais como uma 
contribuição para mudar o sistema.   

A Actions 4 change apela a todas as pessoas, sobretudo aos governos, empresários, agências da ONU e jovens 
a agir corajosa e prontamente. 
 
Dúvidas/Contacto 
Edwin Shankar, Consultoria de comunicação Leidar 
Tel: +47 (0)415 23 012 (Noruega), E-mail: edwin.shankar@leidar.com 
 
Outra Citações para traduzir: 
 
“As políticas, leis e regulamentos não mudam atitudes. As pessoas mudam atitudes. Investir 
nos jovens como agentes de mudança, sobretudo as raparigas, será fundamental para mudar 
dietas, atitudes e padrões de consumo mais amplos.”  
Prof. Dr. Saleemul Huq, Diretor do ICCCAD, e co-Presidente da Linha de Ação 5  – A construir 
resiliência às vulnerabilidades, choques e tensões 
 
“É preciso fazer mais do que apenas mencionar os jovens em palestras, é preciso que se 
comprometam por nós”. 
Sophie Healy-Thow, Membro do Grupo Líder – Movimento Scaling Up Nutrition (SUN), e Jovem 
Ativista 

“Os jovens têm todo o direito não só de serem ouvidos como também de receberem um poder 
real para moldar o futuro dos alimentos. É o seu futuro que está em causa. É a sua paixão e ideias 
que irão conduzir a mudança que precisamos. O futuro é a juventude, e os alimentos são o 
futuro.”  
Gunhild Stordalen, Fundadora e Presidente Executiva, Fundação EAT. Presidente, Linha de Ação 2 

“Necessitamos de ação urgente para acabar com os impactos negativos dos sistemas alimentares 
no clima, na natureza e nas pessoas e desbloquear o seu potencial para apoiar um futuro positivo 
para a natureza e que assegure a alimentação com zero emissões. As decisões tomadas nos 
próximos meses irão afetar principalmente os jovens, no decurso das próximas décadas. Todos os 
intervenientes dos sistemas alimentares devem mostrar ambição, incluindo os jovens. Eles são os 
produtores e consumidores de alimentos de amanhã. O poder está nas suas mãos, naquilo que 
põem nos seus pratos, nas práticas de produção que adotam, e nas políticas que eles influenciam 
e aceitam.” 
João Campari, Líder Global Food Practice, WWF International 

“Antecipar, enfrentar e recuperar-se de choques será o vocabulário de todos dentro de alguns 
anos. Vamos desenhar sistemas alimentares resilientes adaptados ao futuro para os jovens e com 
os jovens!”  
Sandrine Dixson-Decleve, co-Presidente, O Clube de Roma, e co-Presidente da Linha de Ação 5 

https://actions4food.org/en/
https://actions4change.org/
mailto:edwin.shankar@leidar.com

