
Perguntas e respostas sobre a
Cúpula de Sistemas Alimentares
convocada pela ONU

É um encontro global convocado pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, com o 
objetivo de identificar ações e políticas que transformem os sistemas alimentares, conceito 
que inclui a produção, processamento, transporte, comercialização e consumo de alimentos. 
A ONU visa a encorajar os líderes mundiais e a sociedade civil para trabalhar com o objetivo 
de "transformar a maneira como o mundo produz, consome e pensa sobre os alimentos".

O que é a Cúpula de Sistemas Alimentares?

Com o objetivo de que a voz dos países e agricultores das Américas seja ouvida na Cúpula, 
o IICA organizou diversos debates para chegar a um consenso com os mais diversos inte-
ressados. Por um lado, manteve diálogos com representantes de seus 34 Estados membros, 
nos quais compartilharam as conclusões de seus debates nacionais e apresentaram seus 
pontos de vista sobre quais deveriam ser as prioridades da região. Além disso, organizou um 
grande número de sessões de discussão com líderes e especialistas de organizações dos 
setores público e privado. Assim, foi acordado um documento com mensagens-chave que 
reflete a posição do Hemisfério e se baseia em três princípios fundamentais: os produtores 
agrícolas devem estar representados; as decisões e políticas adotadas devem ser baseadas 
na ciência; e a agricultura é parte da solução para os desafios que a humanidade enfrenta.

Qual o papel do Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA) na preparação para a Cúpula?
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Por que o IICA participa ativamente desta
convocação da ONU?

O IICA decidiu assistir e participar ativamente dessa instância de diálogo multilateral, enten-
dendo que a agricultura, como outros setores geradores de bens e serviços na economia 
mundial, deve ser transformada. No caso do setor agrícola, é preciso reconhecer as múltiplas 
contribuições feitas nas últimas cinco décadas. O objetivo é produzir ajustes que o levem a 
uma maior harmonia com o meio ambiente, maior ênfase na segurança, produtividade e 
nutrição, sempre reconhecendo a trajetória agrícola da região,  suas contribuições essenciais 
e evolução.

Quais são os objetivos da Cúpula?

Sensibilizar a opinião pública mundial e alcançar compromissos que garantam que os siste-
mas alimentares sejam saudáveis, sustentáveis   e inclusivos e contribuam de forma mais 
eficiente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adota-
dos em 2015 pelos líderes mundiais para erradicar a pobreza, proteger o planeta e alcançar 
um futuro melhor para as pessoas. Consequentemente, o objetivo não é apenas garantir a 
segurança alimentar global, mas também promover produção de alimentos mais saudáveis 
  para reduzir a incidência de doenças não transmissíveis e garantir que a produção seja 
realizada em harmonia com a natureza e protegendo os ecossistemas.
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A Cúpula será liderada pela Enviado Especial do secretário-geral da ONU, Agnes Kalibata, 
ex-ministra da Agricultura de Ruanda. Ela trabalha ao lado de um Comitê Consultivo, integra-
do por especialistas de organizações internacionais e representantes dos Estados membros. 
Há também um Grupo Científico, liderado pelo alemão Joachim von Braun, da Universidade 
de Bonn, e uma Rede denominada “Campeões de Cúpulas”, com pessoas e instituições que 
promovem a transformação dos sistemas alimentares. Um deles é o Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura (IICA). Entre 26 e 28 de julho, a pré-Cúpula, ou cúpula 
preparatória, será realizada em Roma. A reunião principal, conforme anunciado, será realiza-
da em Nova York em conjunto com a Assembleia Geral da ONU.

Como a Cúpula é oganizada?

Porque, embora seja produzida comida suficiente para os 8,2 bilhões de pessoas que 
constituem a população mundial, há 820 milhões de pessoas que passam fome e cerca de 
2 bilhões estão acima do peso devido aos obstáculos ao acesso a alimentos saudáveis. Os 
sistemas alimentares globais sofrem de deficiências que foram expostas e exacerbadas pela 
pandemia de Covid-19. Estima-se que um terço dos alimentos seja desperdiçado, enquanto, 
ao mesmo tempo, a produção é fortemente afetada pelas mudanças climáticas, origem de 
eventos extremos como secas, inundações e grandes incêndios florestais.

Por que foi convocado?
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