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Prevenir a Fome e Combater a Insegurança Alimentar 
 

Liderando a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), a Rede Global contra as 
Crises Alimentares e a Task Force de Alto Nível para a Prevenção da Fome 
realizaram uma discussão em torno do tema da fome e da insegurança alimentar. O 
mundo caminha para uma crise alimentar significativa como resultado dos "Três Cs": 
Conflito, alterações Climáticas e COVID-19. Olof Skoog, Representante da União 
Europeia (UE) nas Nações Unidas, propôs algumas soluções para a crescente crise 
alimentar. Em primeiro lugar, deve haver um aumento do apoio alimentar humanitário. 
Em segundo lugar, deve haver investimentos não só nos sectores da agricultura, mas 
também nos cuidados de saúde e saneamento. Em terceiro lugar, deve ser adotada uma 
abordagem holística para que as causas profundas da insegurança alimentar sejam 

abordadas de modo a evitar a ocorrência de crises futuras. Finalmente, enfatizou a importância da cooperação e ligação entre a 
ONU, organizações não governamentais, e missões de paz. Margot Vandervelden do Programa Alimentar Mundial (PAM) apelou 
à comunidade internacional para que alargue as respostas à insegurança alimentar, atenda aos sinais de alerta precoce, e aumente 
o financiamento, particularmente nos Estados onde o conflito em curso é a causa da insegurança alimentar. Sublinhou ainda, que 
"o impacto de uma guerra na segurança alimentar é frequentemente tão mortal como a própria guerra".     
                                                                Ver o video                          Leia mais ….. 

                                                  

 Soluções juvenis para sistemas alimentares sustentáveis  

 Durante a mesma semana do debate da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), um dos 
eventos da Semana Climática realizada foi a Cimeira de Tzu Chi Holistic Climate Solutions. 
Foi uma cimeira de uma semana com vários painéis, workshops e discussões em torno do clima, 
através de uma lente de colaboração e otimismo. No painel sobre Soluções dos Jovens para 
Sistemas Alimentares Sustentáveis discutiu-se a desigualdade encontrada nos sistemas 
alimentares globais e a existência de muitos grupos de jovens que já encontram soluções para esta 
questão. Os membros do painel descobriram que a melhor forma de avançar era iniciar pequenos 

projetos, aumentar a representação dos jovens e implementar novos currículos de educação climática o mais cedo possível. A 
juventude abrange 1,2 mil milhões dos atuais 7,9 mil milhões de pessoas no planeta, cerca de 15% da população mundial. O sistema 
alimentar precisa de mudar em grande escala. O que comemos, como comemos, porque comemos todos precisam de se interrogar 
para encontrar novas formas de colaborar para mudar os sistemas alimentares antiquados. Veja aqui o pequeno vídeo clip de Tzu 
Chi sobre este evento específico.                    Ver o video   
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A  2022 
Durante 10 dias em Setembro, os Chefes de Estado e de Governo reuniram-se na sede 

da ONU em Nova Iorque para a abertura da 77ª sessão da AG da ONU e dez dias 

para o Debate Geral Anual de Alto Nível. Cimeiras, discursos e diálogo preencheram 

os dias enquanto sirenes policiais, ruas fechadas e protestos ocasionais tomaram 

conta da área circundante. Este ano, a reunião realizou-se principalmente com a 

presença das pessoas e teve lugar num contexto sombrio de três crises globais 

complexas e interligadas que atualmente desafiam as formas tradicionais de 

diplomacia e apelam a novas formas de resposta multilateral: Conflito, Alterações 

Climáticas e COVID 19. Ao mesmo tempo, a Semana do Clima em Nova 

Iorque salientou a urgência da resposta à crise climática através de uma 

superabundância de painéis, atividades e eventos. Neste nú   mero do Boletim da ONU, 

destacamos apenas algumas das sessões a que assistimos.    Leia mais.... 

Fatos e números, Sabia que?  
• 201-205 milhões de pessoas a nível mundial encontram-se nas 3 fases mais 

elevadas da insegurança alimentar. 

• 2022 é o 4º ano consecutivo de problemas crescentes de insegurança 

alimentar. 

• A inflação está a fazer subir o preço de um cabaz alimentar até 88% no Haiti, 

139% na Etiópia, 405% na Síria, e 696% na Somália.  

• 52% das pessoas que sofrem de grave insegurança alimentar são provenientes 

de apenas 5 países: Afeganistão, Iémen, Etiópia, República Democrática do 

Congo, e Nigéria. 

 

https://youtu.be/9rkE-gAUhBk
https://www.fao.org/state-of-food-agriculture/en/
https://www.youtube.com/watch?v=wVNgUGaOYv0
https://news.un.org/pt/story/2022/09/1801581
https://news.un.org/pt/story/2022/09/1801581


Cimeira da Transformação da Educação  

 

O Secretário-Geral da ONU convocou uma cimeira de 3 
dias sobre a Transfor-mação da Educação durante a 
AGNU, em Setembro de 2022, na sequência do que identificou 
como a maior perturbação registada na educação, 
desencadeada pela pandemia COVID-19, Com mais de 90% das 
crianças afetadas e 244 milhões de crianças ainda fora da 
escola, o impacto da pandemia no acesso, inclusão, relevância 
e qualidade da educação para milhões de jovens em todo o 
mundo levou a implicações profundas para as gerações atuais 

e futuras. Consulta foi 
baseada num recente 
relatório da UNESCO 
que identificou a 
necess idade de um 
"novo contrato 

social" para a educação.  

Havia dois dias com ampla participação;  
um dia com a mobilização liderada pelos 
jovens e outra centrada na procura de 
soluções. Estes dias precederam a 
reunião de Líderes de Alto Nível, a 19 
de Setembro, na qual os estados membros 
falaram sobre os problemas e partilharam soluções. O 
objetivo da Cimeira era reconhecer a educação de qualidade 
como um bem global ao qual todos têm direito e tomar medidas 
claras para reformar a educação, incorporando a educação para 
a paz, a educação climática e a educação digital como 
elementos-chave de um sistema educacional que promove a 
paz, a tolerância e o desenvolvimento sustentável.    

           Leia mais                                Ver um video     
           Leia mais......              

Combustíveis Fósseis 
Os combustíveis fósseis são uma das principais causas das alterações climáticas induzidas 
pelo homem, sendo responsáveis por mais de 75% das emissões globais de gases com efeito 
de estufa. Entre os muitos eventos organizados durante a UNGA 77 houve várias sessões 
que se fixaram em torno dos combustíveis fósseis. Até agora, a atenção tem-se concentrado 
na procura de combustíveis fósseis, e poucos dados têm estado disponíveis sobre a oferta. 
Num relatório recente, a UN Environment destacou o fosso entre onde as emissões 
previstas para 2030 se as tendências atuais se mantiverem e onde precisam de estar se 
quisermos manter-nos dentro do aumento de temperatura de 1,5 graus do Acordo de Paris. 
Com o lançamento do Carbon Tracker Registry deu-se um passo importante no sentido de uma maior transparência. O registo 
é a primeira base de dados pública de sempre sobre emissões relacionadas com a produção, utilização e reservas de combustíveis 
fósseis, fornecendo pormenores para 89 grandes países produtores. Espera-se que esta fonte de dados aberta forneça uma base 
sólida para a elaboração de políticas internacionais e uma ferramenta valiosa para capacitar os grupos a responsabilizar os seus 
governos pelos compromissos climáticos que assumiram. Estes incluem a Declaração de Glasgow, que menciona a eliminação 
gradual da produção de combustíveis fósseis e a transição para a energia verde.                   Leia mais …… 
 

O Caminho para a Eliminação do Cancro do Colo do Útero 

 Em Setembro, o Business Council for International Understanding (BCIU) organizou um 
evento que destacou a importância da cooperação e da defesa da vacinação das raparigas nos países em 
desenvolvimento contra o cancro do colo do útero através da vacina contra o papilomavírus humano 
(HPV). Durante a pandemia, a taxa mundial de vacinação contra o HPV caiu para 13% e os rastreios 
do cancro do colo do útero caíram para 50% devido à falta de acesso aos médicos. Os membros do painel 
debateram a forma como o atual sistema de saúde conduz a um acesso não equitativo às vacinas. Existe 
também uma barreira cultural devido à apreensão da sociedade para permitir que as raparigas sejam 
vacinadas. Há uma conceção errada de que se uma rapariga procura a vacina contra o HPV, é porque 
quer prevenir uma doença sexualmente transmissível (DST), mas isso simplesmente não é o caso. A 
vacina contra o HPV previne o cancro do colo do útero, que mata uma pessoa a cada dois minutos. As 

pessoas não têm de sofrer com isto - 70% das raparigas elegíveis não podem aceder à vacina contra o HPV, razão pela qual os 
membros do painel se concentraram em promover a cooperação com os líderes comunitários, o acesso equitativo aos cuidados de 
saúde e a melhoria do sistema de saúde como um todo.                  Ver o video WHO                                                                                                              

Noticias Breves  - RSCM    
No início de Setembro, tivemos o prazer de acolher 
Emma Schaefer para um estágio de três meses com 
a nossa ONG RSCM. Emma está no seu ano júnior 
no Marymount Manhattan College, a 
especializar-se em Política + Direitos Humanos e 
Estudos Internacionais. Damos as nossas calorosas 
boas-vindas à Emma!! 

Setembro marcou o Tempo da Criação, e as RSCM 
celebraram-no de várias formas em todo o mundo 
com especial atenção ao tema deste ano "Ouvir o 
Grito da Terra". Eventos ecuménicos e inter-
religiosos formaram uma parte importante do 
programa da Semana do Clima em Nova Iorque.  
                      Read more….. 

No Dia de Missão da Área da América de Leste, 
Veronica Brand RSCM fez uma apresentação sobre 
"Alterações Climáticas e os seus impactos : A advocacia 
global e a nossa resposta". As Irmãs foram convidadas a 
explorar a nossa resposta RSCM no contexto do apelo do 
Papa Francisco em Laudato Si. 
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https://mozambique.un.org/pt/201032-cimeira-transformando-educacao-o-momento-global-da-verdade
https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJ_svyAU9jdzIAhx5XNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZANMT0NVSTA1NV8xBHNlYwNwaXZz?p=unesco+video+transforming+education&fr2=piv-web&type=E211US1249G0&fr=mcafee#id=2&vid=014fb8c92ab7dba679aa0a14bbe583f9&action=view
https://blogue.rbe.mec.pt/onu-cimeira-transformando-a-educacao-2640707#:~:text=Reconhecendo%20que%20a%20educa%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20bem%20comum,Cimeira%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Transformadora%20%28Transforming%20Education%20Summit%E2%80%93%20TES%29.
https://sc.movimentoods.org.br/2022/09/20/registro-global-de-combustiveis-fosseis-escancara-descompasso-entre-meta-climatica-e-novos-projetos-de-exploracao/
https://sc.movimentoods.org.br/2022/09/20/registro-global-de-combustiveis-fosseis-escancara-descompasso-entre-meta-climatica-e-novos-projetos-de-exploracao/
https://www.youtube.com/watch?v=rTViRKW4PIU&t=12s
https://www.rscm-rshm.org/pt-pt/noticias/

