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A BOA COMIDA COMEÇA COM OS AGRICULTORES
#GOODFOOD4ALL



Os pequenos produtores de alimentos[1] serão
decisivos para superar alguns dos desafios mais
prementes do mundo. No coração dos sistemas
alimentares locais e regionais, eles são
fundamentais para garantir a segurança alimentar e
nutricional, particularmente em países de baixa e
média renda. Na Ásia e na África Subsaariana,
produzem grande parte dos alimentos consumidos
localmente[2].

Como resultado de conflitos, mudanças climáticas,
pobreza e desigualdade, insegurança alimentar e
fome têm aumentado constantemente desde 2014,
revertendo décadas de progresso. O impacto
econômico da pandemia de COVID19 levou a um
aumento dramático na insegurança alimentar em
2020 e revelou várias vulnerabilidades em nossos
sistemas alimentares.

Agora, o mundo está à beira de outra crise de fome
devido ao aumento dos preços dos alimentos,
combustíveis e fertilizantes, intensificado pelo
conflito na Ucrânia. Isso ocorre uma década[3] após
a última alta dos preços das commodities, que
levou à agitação social em muitas partes do mundo,
e a terceira neste século.

O mundo também está à beira de uma catástrofe
climática, com o mais recente relatório do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) das Nações Unidas prevendo impactos
devastadores nos sistemas agrícolas,
particularmente na África, Ásia e América do Sul.

Com apenas oito safras e oito anos para cumprir os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
não há tempo a perder.
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[[1]ODS2.3: Por 2030, em dobro a agrícola produtividade e rendimentos do pequena escala Comida produtores,
dentro mulheres em particular, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio
de acesso seguro e igualitário à terra, outros recursos e insumos produtivos, conhecimento, serviços financeiros,
mercados e oportunidades de agregação de valor e não agrícola emprego. https://www.globalgoals.org/goals/2-
zero-hunger/, Por aí 500 milhão produtores de alimentos operam fazendas em menos de 2 hectares,
[2]Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. “Pequenos Agricultores Familiares Produzem
um Terço daComida,"23 de abril de 2021. https://www.fao.org/newsroom/detail/Small-family-farmers-produce-a-
third-of-the-world-s-food/en 
[3]Banco Mundial. “Programa Global de Resposta à Crise Alimentar”. 11 de abril de
2013.https://www.worldbank.org/en/results/2013/04/11/global-food-crisis-response-program-results-profile 

CONTEXTO

https://www.globalgoals.org/goals/2-zero-hunger/
https://www.fao.org/newsroom/detail/Small-family-farmers-produce-a-third-of-the-world-s-food/en
https://www.worldbank.org/en/results/2013/04/11/global-food-crisis-response-program-results-profile


O PAPEL DOS PRODUTORES DE ALIMENTOS DE
PEQUENA ESCALA
Os produtores de alimentos em pequena escala ajudam a diversificar a produção de alimentos e
dietas, protegem a agrobiodiversidade, mantem e melhoram a saúde do solo e sustentam os
mercados locais. Seu tamanho relativo e proximidade, os colocam em uma posição única para
aumentar exponencialmente o impacto do desenvolvimento agrícola, construindo resiliência e
melhorando a renda e os resultados de saúde para as pessoas e o planeta.

No entanto, suas contribuições para o sistema global são sempre subestimadas e negligenciadas nas
decisões e investimentos que estão sendo feitos para transformar os sistemas alimentares e enfrentar
as mudanças climáticas. Eles também estão na linha de frente desses desafios interconectados,
deixando-os mais propensos, passando fome e pobreza e seus filhos, a enfrentar as consequências de
longo prazo e com risco de vida da desnutrição crônica.

Povos indígenas, jovens e agricultoras, em particular, enfrentam mais marginalização devido ao acesso
limitado à terra, mercados, finanças e serviços de extensão. Em muitos países, as mulheres produtoras
de alimentos são frequentemente mal pagas e desvalorizadas, enfrentam preconceitos inerentes aos
sistemas econômicos e sociais e assumem grande parte das responsabilidades domésticas, além de
seu trabalho gerador de renda.

O investimento insuficiente na agricultura manteve a maioria dos produtores de pequena escala na
pobreza por gerações. Eles enfrentam altos custos de transação e são bloqueados dos mercados
regionais e globais devido à falta de informações de mercado, economias de escala pobres e
infraestrutura fraca. Embora existam evidências da África Subsaariana de que o crescimento da
agricultura reduz a pobreza em até 11 vezes mais rápido do que o crescimento em outros setores[4].

Apesar do papel dos produtores de alimentos de pequena escala no enfrentamento da emergência
climática e sua luta contra os impactos climáticos que reduziram o rendimento das colheitas, a
captura de peixes e a produtividade do gado, menos de 2% somente dos fundos climáticos, é que
serao para apoio aos pequenos produtores.

À medida que respondemos a essas crises agravantes, temos a oportunidade de corrigir injustiças
históricas, negligências sistêmicas e construir um sistema alimentar mais equitativo que coloque os
produtores de pequena escala no centro, libertando seu potencial para a prosperidade das suas
comunidades e países.
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[4] FIDA. "Mudar Inicia Aqui." https://www.ifad.org/thefieldreport/.

https://www.ifad.org/thefieldreport/


NECESSIDADE DE CONSENSO E ACÇÃO
Agora é a hora de um novo consenso com produtores de alimentos de pequena escala que os
reconheça como empreendedores e respeite o papel crítico que desempenham nos sistemas
alimentares locais, regionais e globais. Esse novo consenso representa um esforço para aumentar o
apoio aos pequenos agricultores e produtores de alimentos, para alinhar, inovar e fazer parcerias para
ajudá-los a lidar com as múltiplas pressões e choques interconectados que enfrentam. Representa um
afastamento das abordagens fragmentadas do passado.

Fazer isso também aceleraria os esforços para alcançar várias metas dos ODS até 2030, incluindo
pobreza, fome, saúde, igualdade de gênero, acção climática, água, terra e sustentabilidade ambiental.

Agora é a hora de cumprir com  muitos compromissos políticos já assumidos por governos e doadores.
Já existem intervenções baseadas em evidências e um amplo conjunto de acordos de pesquisa e
políticas[5]. O que é urgentemente necessário, é uma ação coordenada e colaborativa, que priorize as
necessidades e aspirações dos pequenos produtores de alimentos. Essas intervenções,  são agrupadas
em duas grandes categorias - apoio directo aos produtores de alimentos de pequena escala e criação
de um ambiente propício para seu futuro, a longo prazo.

Agora é a hora de
cumprir com muitos

compromissos políticos
já assumidos pelos

governos e doadores.
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[5] “3º CAADP Bienal Análise Relatório." AUDA-NEPAD, Fevereiro 2022. https://au.int/sites/default/files/documents/41573-doc-
ENGLISH_3rd_CAADP_Biennial_Review_Report_final.pdf; “CFS Voluntário Diretrizes sobre Comida Sistemas e Nutrição."
ComidaeAgriculturaOrganização das Nações Unidas, 2021.http://www.fao.org/cfs/vgfsn;“Conectando Pequenos Produtores aos
Mercados”. Comitê de Segurança Alimentar Mundial, 2019.http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf;Murphy, Carin Smaller, David
Laborde, Jaron Porciello e Sophia. “Os doadores devem dobrar a ajuda para acabar com a fome – e gastá-la com sabedoria.”
Ceres2030, ndhttp://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/;PARI. “Sobre
nós”, 2016.https://research4agrinnovation.org/about-us/;“O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo”. Roma:
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, 2021.https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/.
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Investir em tecnologias de informação, ferramentas de colecta/análise de dados, extensão
agrícola e treinamento, especialmente para mulheres, para aumentar o conhecimento 
 sobre novas abordagens, variedades e tecnologias digitais.
Garantir que novos métodos de cultivo ecologicamente correctos também sejam
economicamente viáveis. Apoiar a adocção de sementes/culturas nativas, nutritivas e
resistentes ao clima e outras abordagens inovadoras.
Aumentar a pesquisa sobre como ajudar os pequenos produtores em regiões com
escassez de água.
Promover a melhoria da qualidade e  quantidade da alimentação animal para
fazendas/cooperativas  comerciais de pequeno e médio porte.

Reduzir a perda pós-colheita e garantir que os produtos dos agricultores de pequena
escala cheguem aos mercados por meio de um melhor processamento e embalagem,
melhor armazenamento de cereais, melhor armazenamento a frio de produtos perecíveis,
incluindo laticínios, frutas e legumes.
Investir na infraestrutura rural (estradas, eletricidade e banda larga), regulamentos,
serviços e assistência técnica necessários para apoiar os pequenos agricultores, pequenas
e médias empresas (PMEs) que fornecem ou compram de pequenos agricultores,
particularmente por meio de políticas de compras públicas.

Permitir a participação em organizações e cooperativas de agricultores, que muitas vezes
trazem múltiplos benefícios para os agricultores - maior renda, melhor rendimento das
colheitas, melhor qualidade das colheitas, água e condições do solo - e fortalecer sua
capacidade de se representar e participar do desenvolvimento, implementação e
acompanhamento dos resultados.
Apoiar e fortalecer as organizações de agricultores para que possam representar e
capacitar de forma mais eficaz os agricultores/produtores de pequena escala e medir os
impactos das mudanças nas políticas.
Apoiar em treinamento de múltiplas habilidades, especialmente para jovens rurais, para
aumentar os níveis de emprego e salários por meio de estruturas e sistemas mais formais.
Incentivar e promover a inclusão e liderança das mulheres em papéis de tomada de
decisão no sistema alimentar, começando com o acesso à educação e capacitação.
Estabelecer ou expandir programas de protecção social para garantir que os agricultores
tenham um nível mínimo de renda e segurança alimentar, inclusive por meio de colecta
de dados e ferramentas de análise reforçadas.

Investir em Fazendas/Cooperativas

 Apoiar no Transporte de Produtos Agricolas para Mercados e Consumidores  

Empoderamento dos Excluidos 

[6] Murphy, Carin Smaller, David Laborde, Jaron Porciello e Sophia. “Os doadores devem dobrar a ajuda para
acabar com a fome -eGaste com sabedoria.” Ceres2030, nd http://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-
double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/.

[6]apoio directo

http://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/
http://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/
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Aumentar o investimento público em produtores de pequena escala, inclusive por meio
do aumento da alocação orçamentária nacional e subnacional, redirecionando o apoio à
agricultura, compras públicas e assistência ao desenvolvimento no exterior.
Melhore o acesso a serviços bancários, seguros e mercados e apoie a comercialização e o
gerenciamento de riscos.
Melhorar o acesso à terra e garantir a posse da terra, especialmente para mulheres e
agricultores marginalizados, inclusive com abordagens inovadoras usando terras
abandonadas.
Criar incentivos para os mecanismos de financiamento existentes para fornecer apoio
mais directo e diversificado aos pequenos agricultores e suas organizações.
Auxiliar organizações e cooperativas de pequenos agricultores a promulgar estruturas de
governança e prestação de contas que sirvam a seus membros e facilitem o investimento
directo de doadores e parceiros.
Promover um ambiente regulatório, de modo a encorajar o apoio dos sectores público e
privado aos pequenos agricultores, particularmente para expandir as capacidades e
oportunidades comerciais.
Investir na colecta de dados fiaveis, pesquisa e inovacção adaptaveis localmente e práticas
de monitoria, avaliação, capitalizando os sucessos e lições aprendidas, para a partilha de
conhecimentos.
Priorizar a estabilidade política, boa governaçao, prevenção e respostas com prontidao, a
conflictos, choques e crises humanitárias.

Investir na saúde e nutrição de produtores de alimentos de pequena escala, suas famílias
e comunidades – reconhecendo que sua saúde e bem-estar físico e cognitivo são um
insumo fundamental para sua produtividade e resiliência.
Fortalecer a capacidade dos produtores de pequena escala de resistir aos choques
climáticos e da fome e integrá-los ao planejamento local para adaptação e resiliência.
Fortalecer a legislação e os sistemas de governaçao para incentivar os agricultores a
adoptar práticas agrícolas locais mais sustentáveis, amigas do ambiente e adequadas a  
 realidade local, com vista a melhores resultados.

Fortalecer politicas, financiamentos, regulamentacoes, pesquisas, dados e parcerias
estrategicas para apoiar os pequenos productores, pequenas e medias empresas, na
cadeia de valor alimentar e promover investimentos agricolas responsaveis:

Construir Resiliencia em Todo o Sistema Alimentar 

UM NOVO CONSENSO COM PRODUTORES DE ALIMENTOS DE PEQUENA ESCALA
 

ambiente favorável
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Agricultores e produtores de pequena escala são parte
integrante do nosso sistema alimentar, mas suas vozes não
são ouvidas e suas prioridades sao tambem ignoradas. Muitas
vezes eles estão sujeitos a forças que estão além do seu
controle, desde desastres naturais, instabilidade política,
conflitos, políticas fracas e ineficazes, financiamento
insuficiente e de curto prazo, mudança de prioridades e falta
de coordenação entre parceiros e governos, programas que
vem de cima para baixo. projectos e desequilíbrios de poder
e isso deve mudar. Eles devem ser reconhecidos, apoiados  e
investir-se em suas capacidades, tanto individuais assim
como institucionais.
 
À medida que nos aproximamos do ponto médio da Década
da Agricultura Familiar da ONU e oito(8) anos até 2030, há
várias oportunidades para acelerar a acção e mobilizar
recursos. Isso inclui a implementação da Cúpula do Sistema
Alimentar da ONU, compromissos e caminhos; esforços
locais, regionais e globais de adaptação e mitigação do clima;
planos nacionais de nutrição, agricultura e desenvolvimento;
e cúpulas e reuniões globais e regionais, incluindo as reuniões
do G7, G20, CFS, Banco Mundial/FMI e as COPs do Clima.
 
Nós, abaixo assinados, apoiamos e nos comprometemos com
o consenso político de oito(8) pontos e a agenda de ação
abaixo. Apelamos aos líderes nacionais e globais, instituições
multilaterais, doadores, instituições de pesquisa, sociedade
civil, organizações de agricultores, filantropia e sector privado
para que se juntem a nós neste compromisso e desenvolvam
apelos à acção específicos de cada país e região. Todos nós
temos um papel a desempenhar na intensificação do nosso
apoio aos pequenos produtores de alimentos.

UM NOVO CONSENSO COM PRODUTORES DE ALIMENTOS DE PEQUENA ESCALA

chamada para ação



CHAMADA PARA ACCAO
Poder e Prioridades: 
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Reequilibrar os riscos e benefícios em toda a cadeia de valor, para garantir que os
produtores de pequena escala, recebam salários decentes e preços justos pelo seu
trabalho e colheitas.

UM NOVO CONSENSO COM PRODUTORES DE ALIMENTOS DE PEQUENA ESCALA

Colocar os produtores de pequena escala, no centro de formulação de políticas, defender
seu direito à alimentação, seu papel e voz nas decisões políticas e desenvolver a ciência e
as soluções baseadas em evidências descritas acima por meio de mecanismos políticos
transparentes e inclusivos.

Aumentar o investimento e o financiamento público e privado de longo prazo para permitir
que os produtores de pequena escala aumentem a renda e a produtividade de forma
sustentável, inclusive fornecendo apoio directo e rápido aos produtores de pequena escala
e suas organizações, por meio de mecanismos multilaterais ou nacionais e garantir o
redirecionamento do apoio agrícola que os beneficie.

Alinhar dados, pesquisas e decisões políticas às necessidades dos produtores de pequena
escala e abordar os desafios específicos enfrentados por mulheres, jovens, povos indígenas
e grupos marginalizados que estão engajados na agricultura.

Financiamento: 

Fortalecer os mecanismos de coordenação e prestação de contas entre parceiros (doadores,
ONGs, agências multilaterais, instituições de pesquisa) para promover pontos fortes, alinhar
financiamento, expandir a cobertura e ampliar o impacto.

Inclusivo, Significado e Parcerias responsaveis: 

Construir e fortalecer parcerias com organizações de agricultores de pequena escala,
governos subnacionais e instituições rurais para melhorar o alinhamento, capacidade,
compartilhamento de conhecimento e prestação de contas entre as partes interessadas.

Fortalecer a capacidade de adaptação dos produtores de alimentos de pequena escala
para responder ao impacto das mudanças climáticas, por exemplo, canalizando uma
parcela maior do financiamento da adaptação ao clima directamente para eles.

Resiliencia: 

Investir na resiliência e no capital humano dos pequenos produtores de alimentos,
expandindo o alcance dos programas de protecção social, melhorando o acesso a serviços
de saúde e nutrição e tomando medidas preventivas para proteger e restaurar os meios de
subsistência e a produção agrícola e responder a emergências e choques climáticos.
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Outras Organizações:

Cambodian Farmers Association Federation of Agricultural Producers - CFAP
National Alliance of Agricultural Cooperatives in Uganda
F.A.L.C.O.N. Association
Specific Union for Women Farmers in Jordan
Plateforme Société Civile pour la Nutrition et la Sécurité Alimentaire
Food Solidarity International
Sierra Leone Alliance Against Hunger and Malnutrition
Jamaica Network of Rural Women Producers
Mansofinia Agric Farmers' Organization (MAFO)
Farmers' Corner
Coalition of Farmers Ghana (COFAG) 
P. I. B Global Services
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Indivíduos:

Elizabeth Nsimadala - Regional President, EAFF
Anika Molesworth - Farmer, Scientist, Author, Climate Wise Agriculture
Sotha Sok - Founder and Managing Director, CFAP
Saquina Filimone Mucavele - Farmer and National Coordinator, Mozambican Rural
Women Farmers Movement
Edward Jusu - National Coordinator, Sierra Leone Alliance Against Hunger and
Malnutrition
Samuel Sentumbwe - CEO, National Alliance of Agricultural Cooperatives in Uganda
Khoushbou Singh SEWRAJ - F.A.L.C.O.N. Association
Diane B. Holdorf - Executive Vice President, WBCSD
Christine Campeau - Global Advocacy Director-Food Systems, CARE
Mwandwe Chileshe - Global Policy Lead, Food Security, Agriculture and Nutrition, Global
Citizen
Roxanne Addink deGraaf - Director of Strategy & Impact, Partners Worldwide
Dr. Gunhild Stordalen - Founder and Executive Chair, EAT Foundations
Julie A. Howard - former Senior Adviser to USAID Administrator for Agricultural Research,
Extension and Education
Jordan Dey - CEO, GrainPro
Paul Polman - Business leader, Campaigner, Net Positive
Dr. Carin Smaller - former Director, IISD
Sean Burke - Director of Overseas Programs, Hope International Development Agency
Anne-Catherine Bajard - Executive Director, BC Council for International Cooperations
Rebecca Innes - Founder and CEO, Rebecca Innes Consulting
Suzanne Natalie Barr - Author, Chef, Advocate
Alejandra Schrader - Chef, Author
Andreas Handke - Chef, Food Activist
Evan Hanczor - Chef
Nicodemus Omundo - Chef, Entrepreneur, Food Solidarity International
Paul Newnham - Director, SDG2 Advocacy Hub
Natalie Bidner - Program Manager, International Dialogues, World Food Prize
Foundation
John Coonrod - Executive Vice President, The Hunger Project
Asantewaa Louisa - Agricultural Extension Officer, Ministry of Food and Agriculture,
Ghana
Emmy Simmons - Independent Consultant, Global Panel on Agriculture and Food
Systems for Nutrition
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Indivíduos:

Antaryami Dash - Head of Nutrition, Save the Children, India
Boaz Blackie Keizire - Head of Policy and Advocacy / Head of Africa Food Prize 
Secretariat, Alliance for a Green Revolution in Africa
Gerald Kato - Right2Grow Consortium Coordinator, The Hunger Project, Uganda
Victor Mugo - Head of Global Partnerships, World Food Forum
Badairo Abdulazeez - Founder/CEO, Farmers' Corner
William Brent - Chief Marketing Officer, Husk Power Systems
Hubert Reyes - Chef and Network Board member, The ReFood Network
Abed Barahiya Mahaman Laouali Oumarou - Biotechnology Engineer
Ilias Miah - CEO, Centre for Environment, Human Rights & Development Forum 
(CEHRDF)
Maren Rhodin - Program Coordinator, Bill and Melinda Gates Foundation
Rosanne Kyomuhangi Muhumuza - HR manager, National Alliance of Agricultural Co- 
operatives in Uganda (NAAC)
Babafemi Oyewole - CEO, Pan African Farmers Organisation (PAFO)
Karlee Schnyder - Outreach and Partnerships Director, Real Food Systems
Tamisha Lee - President, Jamaica Network of Rural Women Producers
Nono Sekhoto - GrowthShoot
Peter Bassey - CEO, P. I. B Global Services
Leonard Mkusa - Executive Director, Centre for Urban Food Policy and Advocacy Malawi
Montaser Masoud - Chef
David Joseph Allieu - National Coordinator, Civil Society Advocacy Network on Climate 
Change and the Environment Sierra Leone (CAN-SL)
Nichola Dyer - Senior Advisor, Safe Seaweed Coalition 
Dahande Tognisse Mathieu - Program Coordinator, ONG EDUC'ACTION
Paul Mwilu - Program Coordinator, Self Help Africa
Kylie Woodham, Owner, Magners Farm
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