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Introdução
A CIMEIRA DA ONU DOS SISTEMAS DE ALIMENTOS 2021 sob o tema “Transformar os sistemas
alimentares é crucial para cumprir todos os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável” está
programado para ocorrer em Setembro / Outubro de 2021. O enviado especial da ONU para o
Cimeira é a Dra. Agnes Kalibata, Presidente da a Aliança para uma Revolução Verde na África
(AGRA) e ex-Ministro da Agricultura da República de Ruanda.
Espera-se que a Cimeira lance novas acções, soluções e estratégias ousadas para obter
progresso em todos os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cada um dos
quais depende de sistemas alimentares mais saudáveis, mais sustentáveis e mais equitativos.
A Cimeira 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 optimista 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
Cimeira continuem a impulsionar novas acções e progresso.
A preparação para a Cimeira inclui diálogos globais, estaduais e independentes. O Prof. Dr.
Adipala Ekwamu foi designado um dos 100 Campeões da Cimeira dos Sistemas de Alimentos
2021. A RUFORUM tem participado activamente dos Diálogos da Cimeira dos Sistemas
Alimentares das Nações Unidas (UNFSS) 2021. A RUFORUM organizou e coordenou 18 diálogos
independentes a nível institucional, regional e nacional, culminando na Cimeira dos Chefes de
Estado Africanos organizada em parceria com o Governo do Malawi a 1 de Julho de 2021. Os
diálogos sob o tema 'Diálogos universidade-política para o fortalecimento da resiliência e
sistemas agroalimentares inclusivos em África atraíram académicos, investigadores,
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estudantes, pequenos agricultores, ministros do Governo, tecnocratas e outros decisores
políticos a nível nacional, regional e internacional. Os diálogos alimentaram a Posição Comum
da União Africana à Cimeira, a Pré-Cimeira organizada pela FAO em Roma em Julho de 2021 e
espera-se que contribuam para a Cimeira dos Sistemas Alimentares da ONU em Setembro /
Outubro de 2021.

O RUFORUM coordenou em colaboração com os diálogos nacionais das universidades
membros como parte da Cimeira dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas de 2021. Os
diálogos foram realizados no Burundi, Somália, Benin, RDC, Sudão, Namíbia, Mali, Sudão do Sul
e Zâmbia. Os diálogos recomendaram que as estruturas do sistema alimentar nacional prestem
atenção e análise específicas dos motores e componentes dos sistemas agroalimentares;
identificar lacunas de dados; e, encontrar pontos de entrada promissores para a inclusão para
melhorar os resultados da nutrição e da redução da pobreza no sistema alimentar. RUFORUM
participou em diálogos independentes, estatais e globais, incluindo aqueles organizados pelo
Fórum para Pesquisa Agrícola na África, Organização dos Estados da África, Caribe e do Pacífico,
Comissão da União Africana e a Cimeira de Sistemas Alimentares Pré-ONU realizada em Roma
em Julho de 2021.
Para observação e acção da Rede RUFORUM e outros actores:
Os diálogos geraram três documentos-chave de forma gradual, que têm compromissos e
pontos de acção para o RUFORUM como uma rede. Estes são:
1. A Declaração dos Vice-Reitores apresentada aos tecnocratas e ministros do governo
2. O Comunicado Ministerial da África de 09 de Junho de 2021
3. A Declaração de Lilongwe dos Chefes de Estado Africanos
Decorrente disso, diferentes actores reconheceram que o co-desenvolvimento, a copropriedade e a implementação conjunta das mudanças acordadas pelo UNFSS para a
transformação dos sistemas alimentares no continente devem ser inclusivos e fornecer
oportunidades equitativas para todos.
O seguinte é para acção, acompanhamento e engajamento com Chefes de Estado, Ministros e
outros formuladores de políticas pela Diretoria do RUFORUM e outros membros da Rede:
A. Fortalecimento dos sistemas agroalimentares
Compromisso com:
1. Fortalecer os fundamentos da produção, como pesquisa e inovação, para direcionar como
alavancamos nossos recursos de produção, geramos tecnologias relevantes, testamos e
incubamos e transferimos e protegemos os Direitos de Propriedade Intelectual (DPIs) dessas
tecnologias; orientar a vigilância de ameaças induzidas pela saúde e pelo clima; e informar a
formulação de políticas e responsabilidade; e,
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2. Fomentar parcerias globais para desenvolver sistemas alimentares mais sustentáveis,
inclusivos e resilientes que considerem as necessidades dos pequenos agricultores, jovens e
mulheres;

B. Fortalecimento dos vínculos dentro e em todo o sector de educação
Compromisso com:
1. Investir fortemente na cadeia de valor da educação, em universidades e escolas profissionais,
para alavancar o ensino secundário e primário para melhorar os níveis de qualificação dos
jovens que entram na força de trabalho;
2. Trabalhar em colaboração com universidades africanas e outros actores, dentro e fora da
África, para reunir a capacidade necessária para fortalecer os sistemas alimentares da África e
aumentar as melhores prácticas, incluindo, mas não se limitando a: aumento de valor agregado
e redução de cargos elevados - perdas na colheita; e,
3. Prosseguir as parcerias necessárias para operacionalizar a iniciativa Fortalecimento do Ensino
Superior Agrícola em África (SHAEA), o Fortalecimento da Inovação da Ciência, Tecnologia e
Capacidade de Empreendedorismo para o Desenvolvimento Agrícola e Económico (SASTIE); e
para o Desenvolvimento da Capacidade de Ciência, Tecnologia e Inovação da África (BASTIC),
conforme encapsulado no Comunicado dos Ministros Africanos de 5 de Dezembro de 2019 em
Costa do Cabo em Gana.
c. Parcerias para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional
Compromisso com:
1. Envolver-se activamente em: a Parceria União Europeia-União Africana sobre a Iniciativa de
Segurança Alimentar, Nutricional e Agricultura Sustentável; a Parceria de Pesquisa e Inovação
União África-União Europeia sobre Mudanças Climáticas, Economia Circular Verde e Energia
Sustentável; a Aliança Global de Pesquisa sobre Gases de Efeito Estufa na Agricultura (GRA); e
outras iniciativas continentais e globais; e,
2. Implementar as acções acordadas durante o UNFSS 2021.
Além dos compromissos acima, as universidades foram especificamente instadas a examinar
criticamente seus processos para facilitar o envolvimento dos jovens na agricultura e fornecer
soluções de pesquisa específicas para o contexto. Além disso, os parceiros foram instados a
criar uma Plataforma de Fortalecimento da Capacidade de múltiplas partes interessadas para
Sistemas Alimentares Africanos Inclusivos Sustentáveis.
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