SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DESENVOLVIMENTO

DESTAQUES

SABIA QUE?
✓ Ter acesso alimentos a preços acessíveis, que promovam a saúde e a boa nutrição,
para uma população mundial em crescimento, permanece um grande desafio
internacional. No entanto, vivemos num mundo com uma incoerência de base: 815
milhões de pessoas passam fome, numa população global de 7,8 mil milhões de
pessoas, enquanto a totalidade dos alimentos produzidos atualmente dariam para
alimentar quase 12 mil milhões de pessoas e 1/3 de todos os alimentos é perdido
ou desperdiçado.
✓ A insegurança alimentar e nutricional é simultaneamente uma causa e um efeito
da pobreza: se a malnutrição perpetua a pobreza e a privação, por outro lado a
pobreza agrava a malnutrição e gera insegurança alimentar. Os modelos
insustentáveis de produção de alimentos, os desequilíbrios na distribuição e
acesso, a degradação ambiental, a escassez dos recursos e as alterações climáticas,
o desperdício alimentar e os padrões de consumo não sustentáveis estão entre a
multiplicidade de fatores que afetam as perspetivas de desenvolvimento, sendo
simultaneamente influenciados pelos modelos de desenvolvimento prosseguidos.
✓ Os pequenos agricultores fornecem mais de 80% dos alimentos no mundo, mas
mais de 70% dos extremamente pobres estão nas zonas rurais, onde prevalece uma
agricultura familiar ou de pequena dimensão. A necessidade de investimento num
desenvolvimento rural integrado é comprovada pelo potencial da agricultura como
um motor da redução da pobreza, de geração de emprego e de promoção do
desenvolvimento para os setores mais pobres da população.
✓ O enquadramento global para promoção da segurança alimentar e nutricional no
mundo evoluiu particularmente após a crise alimentar de 2007-8, salientando-se as
diretrizes da FAO nestas matérias, o trabalho do Comité Mundial de Segurança
Alimentar e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (em que o ODS 2,
especificamente sobre a temática, é interdependente com quase todos os
objetivos).
✓ O enquadramento estratégico e institucional da CPLP tem registado uma evolução
única no quadro das organizações regionais, embora com as inerentes dificuldades
de implementação.
✓ Apesar de a cooperação portuguesa nunca ter tido na segurança alimentar e
nutricional um setor prioritário de atuação, nem em termos operacionais nem de
recursos, tem conseguido desenvolver alguns projetos relevantes para o
desenvolvimento de países parceiros prioritários. Nos últimos anos, a cooperação

pública institucional perdeu capacidade e a massa crítica de conhecimento nesta
matéria tem decrescido, verificando-se também uma aposta nos financiamentos
externos e na cooperação delegada.
✓ As incoerências identificadas na atuação internacional e europeia de interligação
entre a segurança alimentar e o desenvolvimento dizem respeito ao
desinvestimento do setor do desenvolvimento nesta área, à indefinição sobre o
envolvimento do setor privado (incluindo a inadequação da regulação sobre
empresas e direitos humanos), à tomada de medidas que reforçam uma
concorrência menos livre e justa no setor agroalimentar, à política europeia de
agrocombustíveis e aos efeitos da Política Agrícola Comum.

FACTOS E NÚMEROS
Fome e nutrição no mundo, 2017

Ajuda pública ao desenvolvimento, 2015

Crescimento populacional e Procura de alimentos

O que dizem os ODS

Consulte o texto integral do quadro analítico em www.ods.imvf.org

LINKS ÚTEIS
Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030
www.un.org/sustainabledevelopment
FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
www.fao.org
Comité Mundial de Segurança Alimentar (Nações Unidas)
www.fao.org/cfs/en
Relator Especial das Nações Unidas sobre o Direito à Alimentação
www.righttofood.org/
PAM – Programa Alimentar PAM – Programa Alimentar Mundial (Nações Unidas)
www.wfp.org
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
www.undp.org
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA)
www.ifad.org
Food Security Information Network (FSIN)
www.fsincop.net
CGIAR – Consortium of International Agricultural Research Centres
www.cgiar.org
IFPRI – International Food Policy Research Institute
www.ifpri.org
OCDE – Desenvolvimento
www.oecd.org/development
União Europeia – Agricultura
ec.europa.eu/agriculture
The European Alliance on Agricultural Knowledge for Development
agrinatura-eu.eu
Rede Global para o Direito à Alimentação e à Nutrição
www.righttofoodandnutrition.org
International Land Coalition
www.landcoalition.org
CONCORD Europe
concordeurope.org

CIDSE: Together for Global Justice
www.cidse.org
Land Rights Now: The Global Call to Action on Indigenous and Community Land Rights
www.landrightsnow.org
CPLP: Portal de Segurança Alimentar
www.cplp.org/id-4665.aspx
Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP
www.redsan-cplp.org/
Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
www.realimentar.org
ACTUAR – Associação para a Coooperação e o Desenvolvimento
www.actuar-acd.org
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