
 

Nota de Conceito 
 

Participação na Cimeira dos Sistemas Alimentares da ONU 2021: Diálogo Pré-Cimeira para 
Ministros Africanos e outras Partes Interessadas. 

 
Professor: Adipala Ekwamu, Secretário Executivo RUFORUM 

e.adipala@ruforum.org 
 

Data: 9 de Junho de 2021 
Horário: 1600-2000, Horário Padrão da África Oriental 

Ligação de registro: https://bit.ly/2Sk4FSn 
 
A Cimeiraa dos Sistemas Alimentares da ONU 2021, sob o tema “Transformar os sistemas 
alimentares é crucial para cumprir todos os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável”, está 
programada para ocorrer em Outubro de 2021. A Cimeira deve lançar novas acções, soluções 
e estratégias ousadas para gerar progresso em todos os 17 Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), cada um dos quais depende de sistemas alimentares mais saudáveis, 
sustentáveis e equitativos. A Cimeira reconhece que a transformação dos sistemas alimentares 
globais deve ser central nos esforços para atingir todos os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) até 2030. A pandemia COVID-19 foi um alerta para a fragilidade e 
desigualdades flagrantes do mundo, regional e sistemas agroalimentares nacionais tornando 
extremamente urgente a decisão por sistemas alimentares sustentáveis, inclusivos e 
resilientes. A Cimeira tem como objectivo: 
1. Aumentar a consciência 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; 
2. 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; 
3. Gerar acções e progressos mensuráveis em direção à Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável; identificar soluções e líderes, e lançar um apelo à acção em todos os níveis do 
sistema alimentar; 
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 que teve início em 2020 inclui vários diálogos, actividades e 
designações. Estes foram estruturados para facilitar a participação máxima das diferentes 
partes interessadas e para garantir que os objectivos da Cimeiraa sejam cumpridos. A Cimeira 
garantirá uma interface forte entre ciência, política e implementação. A fim de facilitar 
mudanças sustentáveis, tangíveis e positivas nos sistemas alimentares, os diálogos da Cimeira 
devem ser enraizados nas realidades nacionais e locais. Especificamente, o processo 
preparatório da Cimeira programou diálogos nacionais para encorajar análises, explorações e 
soluções que são específicas ao contexto. A vice-secretária-geral da ONU, Dra. Amina J. 
Mohammed, está convocando todos os Estados-Membros a aproveitarem a oportunidade para 



liderar um processo de diálogo progressivo em três fases entre novembro de 2020 e Junho de 
2021, começando com um exame dos sistemas e políticas existentes e passando para o 
definição de caminhos para sistemas alimentares nacionais sustentáveis que estejam alinhados 
com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

 
Concomitante aos diálogos, a Cimeira designou uma Rede de Campeões de Sistemas 

Alimentares com múltiplos actores para mobilizar uma gama diversificada de pessoas em 

todas as regiões do mundo para se envolver mais profundamente e se desenvolver em 

uma coalizão ampla e inclusiva para a transformação dos sistemas alimentares mundiais 

por meio ação coordenada antes, durante e depois da Cimeira. O Secretário Executivo 

do Fórum das Universidades Regionais para a Capacitação em Agricultura (RUFORUM), 

Prof. Dr. Adipala Ekwamu, é um dos 100 Campeões dos Sistemas Alimentares da ONU. 

Este é um reconhecimento de que existe um papel fundamental para as Universidades 

em África, Ciência, Tecnologia e Inovações no Sector Agroalimentar e para a realização 

dos ODS. 

 

A partir desta perspectiva, RUFORUM está alcançando as partes interessadas e actores 

do sector agroalimentar, particularmente, actores de alto nível nos governos africanos 

para atender ao apelo do Secretário-Geral Adjunto para convocar diálogos sobre 

sistemas alimentares nacionais em preparação para a Cimeira de outubro de 2021. O 

RUFORUM se compromete a que as universidades da rede em parceria com instituições 

de pesquisa e outros actores-chave: 

 

1. Ajudar a identificar lacunas, questões-chave ou preocupações, bem como oferecer 

conselhos sobre discussões substantivas e recomendações emergentes; 

2. Participar dos diálogos convocados sobre os sistemas alimentares nacionais, regionais 

e globais; e, 

3. Contribuir e compartilhar idéias para acções e soluções para questões de sistemas 

alimentares. 

 

RUFORUM está, portanto, convocando reuniões de várias partes interessadas para o 

diálogo sobre as questões-chave e as acções necessárias para fortalecer os sistemas 

alimentares em África. Um grupo chave são os líderes políticos a vários níveis, mas 

especialmente os Ministros Africanos, Comissão da União Africana, Organização para a 

Alimentação e Agricultura e Parceiros de Desenvolvimento Africano, como a União 

Europeia, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Banco Mundial, entre 

outros. 



 

Consequentemente, RUFORUM está convocando um diálogo de política ministerial em 9 

de Junho de 2021, de 1600-1900, hora da África Oriental (Nairobi). 

Cada participante terá 3-5 minutos para fazer suas declarações sobre as questões 

subjacentes que afectam os Sistemas Alimentares em seus respectivos países / 

organizações. 

 

 

 

  



Proposta do Programa 

Presidente: Exmo. Dr. Itah Kandjii-Murangi, Ministro do Ensino Superior, 

Treinamento e Inovação, Namíbia  

 

Horário Sessão / Tópico Pessoa responsável 
 Sessão Aberta  

1600-1610 Comentários de boas-vindas 
do moderador da sessão 

Exmo. Dr. Itah Kandjii-
Murangi, Ministro da 
Formação e Inovação do 
Ensino Superior, Namíbia  

1610-1620 Declaração do Governo do 
Malawi (Anfitrião da Reunião 
Ministerial) 

Exmo. Lobin Lowe, Ministro 
da Agricultura 

1620-1635 Antecedentes da Cimeira dos 
Sistemas Alimentares da ONU 
2021 e dos diálogos Nacionais, 
Regionais e Continentais 

Prof. Dr. Adipala Ekwamu, 
Secretário Executivo da 
RUFORUM 

1635-1645 Endereço oficial de abertura Sua Excia Dr. Josefa Leonel 
Correia Sacko, Comissária para 
a Economia Rural e 
Agricultura, AUC 

1645-1655 Compromisso renovado para a 
parceria EUA-África no avanço 
da agricultura na África 

Daniel Whitley, Administrador 
em exercício dos Serviços 
Agrícolas Estrangeiros, EUA 

1655-1705 Perspectiva da Comissão da 
União Europeia 

Dr. Leonard Mizzi, Direcção-
Geral (DG) para Cooperação 
Internacional e 
Desenvolvimento - 
Desenvolvimento rural, 
segurança alimentar e 
nutrição, 
Comissão Europeia,  

1705-1715 Esforços do Banco Mundial 
para reconstruir e fortalecer o 
desenvolvimento agrícola e os 
sistemas alimentares na África 
e globalmente 

Dr. Simeon Ehui, Director 
Regional do Banco Mundial 
para o Desenvolvimento 
Sustentável (Agricultura, Meio 
Ambiente, Social, Água, 
Urbano e Clima), África 
Ocidental e Central 

1715-1730 Endereço da nota principal: 
Situação atual dos sistemas 
alimentares na África e 
implicações para a pobreza, 
segurança alimentar e 
nutricional no continente 

Sua Excia. Prof. Abebe Haile-
Gabriel, Director-Geral 
Adjunto da Organização para a 
Alimentação e Agricultura e 
Representante Regional para a 
África 

1730-1740 Resposta: Declaração de 
Universidades Africanas 

Prof. Dr. Theresia Nkuo-Akenji, 
Vice-Presidente e Vice-Reitor 



do RUFORUM, Universidade 
de Bamenda, Camarões 

1740-1800 Discussão Aberta  

1800-1840 Breves declarações dos países 
(máximo de 3 minutos) sobre a 
situação atual dos sistemas 
alimentares e questões chave 
emergentes para consideração 
pela Cimeira dos Sistemas 
Alimentares das Nações Unidas 
e Comissão da União Africana 

Ministros / Representantes de 
Países 

1840-1900 Discussão Aberta  

1900-1920 Apresentação e discussão 
sobre o projecto de 
comunicado dos Ministros 

Ministros / Representantes de 
Países 

1920-1930 Discussão de Encerramento Moderador de sessão 

1930-1940 Voto de agradecimento Prof.Dr. Address M. Malata, 
Vice-Reitor, Universidade de 
Ciência e Tecnologia do 
Malawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


