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COMEÇAR 
Esta nota destina-se a fornecer orientação aos Estados-Membros sobre como «começar» à 

organização de um Diálogo da Conferência de Sistemas Alimentares (DCSA). 

Aborda as seguintes questões: 

• Quais são as etapas envolvidas para começar? 

• Qual deve ser o perfil do Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros? 

Quem o nomeia? 

• O que faz o Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros quando é 

nomeado? 

• Como mobilizar apoio para os Diálogos da Conferência de Sistemas Alimentares? 

• Onde é possível encontrar ajuda/orientação? Quem está disponível para responder a 

quaisquer perguntas? 

 

Visite https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-dialogues/ para os 

documentos mais recentes do programa de diálogos dos Estados-Membros, em todos os idiomas. 

 

Introdução  

Como parte da Década de Ação para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 
Secretário-Geral das Nações Unidas vai convocar uma Conferência de Sistemas Alimentares, para 
estabelecer a direção futura e acelerar ações para sistemas alimentares sustentáveis.  

Em preparação para a Conferência, cada Estado-Membro é convidado pelo Vice-Secretário-Geral 
das Nações Unidas a iniciar os Diálogos da Conferência de Sistemas Alimentares dos Estados-
Membros, entre novembro de 2020 e junho de 2021. 

Estes Diálogos Nacionais resultarão na formação de percursos nacionais para sistemas 
alimentares sustentáveis, bem como em expressões da intenção de apoiar estes percursos por 
parte de um vasto leque de partes interessadas. Proporcionarão oportunidades para que estas 
partes interessadas se envolvam nos preparativos para a Conferência, através de interações 
estruturadas. 

Os Diálogos da Conferência de Sistemas Alimentares dos Estados-Membros são desenvolvidos 
sob os auspícios de um Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros. Por 
conseguinte, a nomeação de um Responsável pela Convocação dos Diálogos é um dos primeiros e 
importantes passos no lançamento dos Diálogos.  

Apresentam-se a seguir as funções esperadas do Responsável pela Convocação, bem como 
outras sugestões para ajudar os Estados-Membros a iniciar os Diálogos da Conferência de 
Sistemas Alimentares. 

Diálogos da Conferência de Sistemas 

Alimentares dos Estados-Membros 
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1. Apreciar o valor e a finalidade dos Diálogos da Conferência de Sistemas Alimentares 
dos Estados-Membros 

• A nota, A Conferência de Sistemas Alimentares da ONU 2021: Esboço do Programa dos 

Diálogos da Conferência de Sistemas Alimentares convocado pelos Estados-Membros da ONU, 
fornece uma visão geral do valor e da finalidade pretendidos com os Diálogos da 
Conferência de Sistemas Alimentares dos Estados-Membros. O cronograma para organizar 
os Diálogos encontra-se descrito no gráfico abaixo.  

• O Manual de Referência para Responsáveis pela Convocação dos Diálogos de Conferência de 

Sistemas Alimentares fornece mais detalhes sobre a finalidade e o método dos Diálogos 
propostos. É lançado em 2 de novembro de 2020. 

• O Secretariado da Conferência de Sistemas Alimentares organizará Sessões informativas 

públicas abertas sobre os Diálogos da Conferência de Sistemas Alimentares (DCSA) nos 
dias 11, 18 e 25 de novembro de 2020. Os detalhes destas Sessões informativas públicas 
abertas estarão disponíveis na página da Web dos Diálogos da Conferência. Estas sessões 
informativas cobrirão o processo dos Diálogos, nomeadamente como estão a progredir os 
preparativos para a Conferência de Sistemas Alimentares, como os Diálogos serão 
entregues e como os Diálogos ajudarão a moldar percursos que conduzem a sistemas 
alimentares sustentáveis. Os participantes da sessão informativa descobrirão também 
como aceder aos recursos relacionados através do Portal em www.summitdialogues.org.  

• São também organizadas sessões informativas específicas para Representantes 
Permanentes dos Estados-Membros sediados em Nova Iorque e em Roma, pelos 
respetivos Grupos de Amigos da CSA. Estas sessões informativas proporcionarão mais 
oportunidades para discutir a implementação dos Diálogos dos Estados-Membros.  

 2. Nomeação do Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros  

• Cada Estado-Membro é convidado a nomear um Responsável pela Convocação dos 
Diálogos dos Estados-Membros, idealmente localizado no centro do Governo (Gabinete do 
Presidente ou do Primeiro-Ministro ou um Ministério central de coordenação de alto nível).  

• O Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros é responsável pela 
organização dos diálogos nacionais, em nome do Governo.  

• Espera-se que o Responsável pela Convocação envolva um vasto leque de partes 
interessadas no programa dos Diálogos, e incentive uma abordagem integrada, 
interdisciplinar e exploratória. Idealmente, o Responsável pela Convocação dos Diálogos 
deve estar numa posição para se envolver com todos os ministérios relevantes, a fim de 
integrar os resultados do programa dos Diálogos nas prioridades nacionais e abranger 
totalmente uma abordagem de todos os ODS.  

• A função de um Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros 
encontra-se descrita na caixa abaixo. Deve ter-se em conta que o Responsável pela 
Convocação dos Diálogos é o único responsável por enviar a Resposta Oficial dos Diálogos 
ao Secretariado da Conferência de Sistemas Alimentares.  

• Assim que o Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros for 
nomeado, o Estado-Membro informa o Secretariado da Conferência de Sistemas 
Alimentares relativamente à sua identidade, enviando uma mensagem de correio eletrónico 
para nominations@summitdialogues.org. 
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Num Diálogo, o Responsável pela Convocação deve garantir que: 

- seja adotada uma abordagem integrada, interdisciplinar e exploratória, para moldar percursos para 
sistemas alimentares sustentáveis; 

- todos os aspetos, desde a preparação, o planeamento, a execução e o relatório, abranjam os Princípios de 
Envolvimento para a Conferência de Sistemas Alimentares; 

- a área de foco do Diálogo seja abordada de forma integrada, interdisciplinar e exploratória; 

- um conjunto diversificado de grupos de partes interessadas seja convidado a participar no Diálogo: todos 
têm interesse nas relações entre as pessoas, os alimentos e o planeta, e estão envolvidos nos sistemas 
alimentares nacionais; 

- os participantes que aderem ao Diálogo possuam experiências e perfis diversificados; 

- seja dada consideração especial ao envolvimento de grupos de partes interessadas que normalmente 
não participam em Diálogos sobre o futuro dos sistemas alimentares. 

3. Registo no Portal e participação em sessões informativas on-line  

• O Secretariado da Conferência de Sistemas Alimentares convida formalmente o 
Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros a registar-se no Portal 
de Diálogos, www.summitdialogues.org. O Portal fornece acesso ao Manual de Referência 

para Responsáveis pela Convocação dos Diálogos e outros materiais, bem como a 
programação de sessões informativas e sessões de formação coletiva, nas quais os 
Responsáveis pela Convocação são convidados a participar. 

• Os Responsáveis pela Convocação dos Diálogos podem delegar algumas das tarefas a 
oficiais denominados Apoiantes do Diálogo. Podem ser identificados Apoiantes do Diálogo 
pelo Responsável pela Convocação no Portal de Diálogos, e estes têm acesso aos mesmos 
recursos e cronograma de formação do Responsável pela Convocação. 

• Haverá oportunidades para cada Responsável pela Convocação dos Diálogos 
estabelecerem relação entre Estados-Membros para aproveitar a experiência de outros 
Responsáveis pela Convocação. 

4. Mobilizar um grupo informal para apoiar o programa dos Diálogos  

• Uma vez nomeado, o Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros 

pode decidir estabelecer um grupo informal para apoiar o desenvolvimento de Diálogos 
dentro do contexto nacional, e a organização geral dos eventos de Diálogo. Este grupo 
pode incluir especialistas com experiência em sistemas alimentares, bem como 
indivíduos e instituições que podem fornecer apoio operacional e financeiro.  

• O Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros utiliza os recursos 
deste grupo informal ao projetar e moldar o programa dos Diálogos, considerando quais 
das atividades existentes devem ser desenvolvidas, e como encorajar ligações entre 
intervenientes em diferentes setores, áreas profissionais e grupos de partes interessadas. 

• Este grupo informal apoia o Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-
Membros, para fazer um balanço dos dados e análises existentes sobre os sistemas 
alimentares nacionais. Este material será, de facto, essencial para apresentar o programa 
dos Diálogos e focá-lo nos desafios locais. 

• Em países com presença do sistema das Nações Unidas, o Coordenador Residente da 
ONU e as Equipas do País da ONU estão disponíveis para acompanhar o Estado-Membro 
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e o Responsável pela Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros na organização do 
programa dos Diálogos. 

5. Planear o seu primeiro Diálogo dos Estados-Membros  

• Poderá encontrar orientação abrangente passo a passo sobre como organizar, acolher, 
facilitar e comunicar de forma prática sobre um Diálogo da Conferência de Sistemas 
Alimentares, no Manual de Referência para Responsáveis pela Convocação dos Diálogos da 

Conferência de Sistemas Alimentares. 

Sugestões adicionais para Coordenadores residentes da ONU e Equipas do 

País da ONU  

A pedido de um Estado-Membro, o Coordenador Residente das Nações Unidas e a Equipa do País 
estarão prontos para acompanhar esse Estado-Membro e, em particular, o Responsável pela 
Convocação dos Diálogos dos Estados-Membros na organização dos respetivos Diálogos da 
Conferência de Sistemas Alimentares.  

O Coordenador Residente da ONU e a Equipa do País da ONU ajudarão especialmente os Estados-
Membros das seguintes formas:  

• assegurar que o objetivo, a lógica e o processo dos Diálogos sejam bem compreendidos 
no Estado-Membro, e encorajar uma abordagem de governação integrada;  

• acompanhar o governo na identificação e nomeação do Responsável pela Convocação 
dos Diálogos dos Estados-Membros, com as competências relevantes e o poder de 
convocação adequado; 

• ajudar a criar consciência local sobre a Conferência de Sistemas Alimentares e os 
Diálogos da Conferência de Sistemas Alimentares, e encorajar indivíduos e organizações 
interessados a ir ao Portal dos Diálogos da Conferência de Sistemas Alimentares e às 
Sessões informativas públicas abertas.  

Assim que o Responsável pela Convocação dos Diálogos for nomeado, o Coordenador Residente 
da ONU e a Equipa do País podem ser convidados a auxiliar o Responsável pela Convocação dos 
Diálogos de Diálogo dos Estados-Membros nas seguintes tarefas: 

• mobilizar um grupo informal para apoiar a organização do Programa dos Diálogos; 
• identificar Curadores e Facilitadores do Diálogo; 
• mobilizar dados existentes e análises dos sistemas alimentares nacionais para apoiar o 

desenvolvimento de materiais para introduzir e contextualizar o programa dos Diálogos;  
• mobilizar recursos financeiros de parceiros; 
• compilar uma lista diversificada de convites, apreciando os Princípios de Envolvimento da 

Conferência de Sistemas Alimentares;  
• integrar os resultados dos Diálogos nos processos políticos nacionais e, correlativamente, 

os esforços contínuos de todos para cumprir a Agenda 2030.  

Os Coordenadores Residentes da ONU e os membros das Equipas do País das Nações Unidas são 
incentivados a explorar e a registar-se no Portal de Diálogos, e a subscrever o boletim informativo, 
para receber atualizações sobre orientações adicionais.  



   
 

   
 

Cronograma de ação recomendado para os Diálogos dos Estados-Membros 

 


