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O presente documento está disponível para proporcionar aos Responsáveis pela 

Convocação uma indicação de como se estruturará o Formulário de Resposta 

Oficial.  

 
Os resultados de um Diálogo da Conferência de Sistemas Alimentares serão úteis para o desenvolvimento do percurso 
para sistemas alimentares sustentáveis na localidade em que ocorrem. Serão um contributo valioso para os percursos 
nacionais e serão também de interesse para as diferentes linhas de trabalho que se preparam para a Conferência: os 
Grupos de Acompanhamento das Ações, os Grupos Científicos e os Promotores, bem como para outros Diálogos.  

COMO PUBLICAR A RESPOSTA OFICIAL PARA A CONFERÊNCIA DE SISTEMAS ALIMENTARES DA 
ONU DE 2021 
Cada Diálogo que é anunciado pode estar ligado a um Formulário de Resposta Oficial. Como Responsável pela Convocação 
do Diálogo, este é o seu contributo oficial para a Conferência de Sistemas Alimentares da ONU. O Formulário de Resposta 
Oficial é ativado uma vez realizado o Diálogo, de acordo com a data selecionada. 

1. Inicie sessão em Take Part Zone (Zona de Participação) e clique em Your Dialogues  
(Os seus Diálogos) no menu do lado direito. 

2. Clique em “COMPLETE FEEDBACK FORM” (PREENCHER FORMULÁRIO DE RESPOSTA) para o Diálogo 
correspondente. 

3. Preencha o Formulário de Resposta – existem 4 secções. Não existem campos obrigatórios. 
4. Carregue documentos adicionais a seguir às 4 secções.  
5. Clique em PUBLISH (PUBLICAR). 

OS FORMULÁRIOS DE RESPOSTA OFICIAL TÊM QUATRO SECÇÕES PRINCIPAIS: 
1. Participação 

2. Princípios de Envolvimento 

3. Método 

4. Foco e Resultados do Diálogo 

a. Foco Principal 

b. Principais Conclusões 

c. Resultados do Tópico de Discussão 

d. Áreas de Divergência 

Podem incluir-se informações adicionais como anexos, que podem ser partilhados juntamente com o envio do Formulário 
de Resposta. 

São convidados a apresentar os resultados dos seus Diálogos à Conferência de Sistemas Alimentares pouco após o 
Diálogo ter ocorrido. Ao dar esta resposta, devem utilizar o Formulário de Resposta Oficial que se encontra on-line no 
Portal dos Diálogos da Conferência summitdialogues.org.  

 

 

Formulário de Resposta Oficial 
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Número total de participantes  

Número de 

participantes de cada 

faixa etária 

0-18  19-30  31-50  51-65  66-80  80+  

Número de 

participantes por sexo 
Masculino  Feminino  

Prefere não dizer  

e outro 
 

Número de participantes em cada setor 

Culturas/Agricultura*  Venda a retalho de alimentos  
Peixe e aquicultura  Indústria alimentar  
Pecuária  Serviços financeiros  
Agrossilvicultura  Saúde  
Ambiente e Ecologia  Governo nacional ou local  
Comércio  Nutrição*  
Educação  Serviços de utilidade pública  
Comunicação  Industrial  
Transformação alimentar    
Outros: 
 

Número de participantes de cada grupo de partes interessadas 

Pequena/média empresa/artesão  Membro do Parlamento  
Grande empresa nacional  Autoridade local  
Corporação multinacional  Governo e instituição nacional  
Pequeno agricultor  Comunidade Económica Regional  
Médio agricultor  Organização das Nações Unidas  
Grande agricultor  Instituição financeira internacional  
Organização Não Governamental local  Fundação privada/parceria/aliança  
ONG internacional   Grupo de consumidores  
Povo indígena   
Ciências e mundo académico   
Trabalhadores e Sindicato   
Outros: 

*Actualizado em Abril de 2021 

1. Participação 
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A Conferência dos Sistemas Alimentares oferece uma oportunidade para trocas diversificadas, objetivas e respeitosas entre as partes 

interessadas nos sistemas alimentares, tendo sempre em consideração os Princípios de Envolvimento da Conferência de Sistemas 

Alimentares.  

Atuar com urgência: reconhecemos a extrema urgência de uma ação sustentável e significativa, a todos os níveis, para 
alcançar os respetivos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. 

Comprometer-se com a Conferência: comprometemo-nos a praticar o que pregamos, pessoal e profissionalmente, para 
contribuir com a visão, os objetivos e os resultados finais da Conferência de Sistemas Alimentares. 

Ser respeitador: dentro das nossas respetivas capacidades e circunstâncias, promoveremos a produção de alimentos e as 
políticas e as práticas de consumo que visam proteger e melhorar a saúde e o bem-estar dos indivíduos, melhorar os meios 
de subsistência e as comunidades resilientes; além disso, promoveremos a boa administração dos recursos naturais, 
respeitando as culturas e os contextos locais. 

Reconhecer a complexidade: reconhecemos que os sistemas alimentares são complexos e estão intimamente ligados, e têm 
um impacto significativo sobre a saúde humana e animal, a terra, a água, o clima, a biodiversidade, a economia e outros 
sistemas, e a sua transformação requer uma abordagem sistémica. 

Abraçar a inclusão de várias partes interessadas: apoiamos processos e abordagens inclusivos de múltiplas partes 
interessadas dentro de governos e comunidades que contribuem com diversas perspetivas, incluindo conhecimento 
indígena, perceções culturais e evidências baseadas na ciência. Isto permitirá que as partes interessadas encontrem e 
avaliem potenciais compensações, e elaborem opções de políticas que cumpram face a vários bens públicos de forma 
transversal a estes vários sistemas. 

Complementar o trabalho dos outros: reconhecendo que as questões relacionadas com os sistemas alimentares estão a ser 
tratadas através de vários outros processos de governação mundial, procuraremos garantir que a Conferência de Sistemas 
Alimentares se alinhe, amplie e acelere estes esforços quando praticável, devem evitar-se duplicações desnecessárias e, ao 
mesmo tempo, encorajar abordagens e pensamentos novos, ousados e inovadores, que proporcionam uma transformação 
ao nível do sistema alinhada com os princípios e objetivos da Conferência. 

Criar confiança: trabalharemos para garantir que a Conferência e o processo de envolvimento associado promovam a 
confiança e aumentem a motivação para participar, por serem baseados em evidências, transparentes e acessíveis em 
termos de governação, tomada de decisões, planeamento, envolvimento e implementação. Nós — dos Estados-Membros às 
empresas privadas e aos intervenientes individuais — responsabilizar-nos-emos pelos compromissos assumidos com os 
mecanismos existentes, para assumir esta responsabilidade. 

  

Como organizou o Diálogo para que os 
Princípios fossem incluídos, reforçados e 
aperfeiçoados? 

 

Descrever em menos de 2.100 caracteres incluindo espaços 

De que forma o seu Diálogo refletiu 
aspetos específicos dos Princípios? Descrever em menos de 2.100 caracteres incluindo espaços 

Tem conselhos para outros Responsáveis 
pela Convocação do Diálogo sobre como 
valorizar os Princípios de Envolvimento? Descrever em menos de 2.100 caracteres incluindo espaços 

2. Princípios de Envolvimento 
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Os resultados de um Diálogo são influenciados pelo método que se utiliza.  

Utilizou o mesmo método recomendado pelo Manual de Referência dos Responsáveis pela Convocação? 

SIM > Passe para a Secção 4: Resultados do Diálogo 

NÃO > Partilhe mais informações sobre o método utilizado, na caixa de comentários abaixo.  

Considere comentar como o evento foi supervisionado, bem como a reação dos participantes a esta supervisão. Também pode ser 

adequado comentar sobre a facilitação nos Grupos de Discussão: os pontos de divergência e convergência puderam vir à tona? Todas 

as vozes foram ouvidas?  

Descrever em menos de 4,200 caracteres incluindo espaços 

 

  

  

3. Método 
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A) Foco principal 

Descreva detalhadamente o foco do seu Diálogo. Por exemplo, poderia ser: (i) uma exploração abrangente dos sistemas alimentares, 

(ii) uma exploração de um dos Acompanhamento das Ações ou alavancas de mudança da Conferência, (iii) exame das ligações entre 

um ou mais dos Acompanhamento das Ações e alavancas de mudança, (iv) ou outro tema específico. 

Descrever em menos de 4,200 caracteres incluindo espaços 

Grupos de Acompanhamento das Ações  

Assinale se esta entrada está relacionada com um ou mais 

dos Acompanhamento das Ações 

Palavras-chave 

Assinale se esta entrada está relacionada com uma ou mais das 

seguintes palavras-chave 

A ação de acompanhamento n.º 1 garante o 

acesso a alimentos seguros e nutritivos para 

todos  

 Finanças   Governação   

A ação de acompanhamento n.º 2 visa a 

mudança para padrões de consumo 

sustentáveis 

 Política   Compensações   

A ação de acompanhamento n.º 3 visa 

impulsionar a produção positiva para a 

natureza 

 Inovação   Direitos humanos   

A ação de acompanhamento n.º 4 visa 

promover meios de subsistência equitativos 

 Dados e evidências   Ambiente e Clima  

A ação de acompanhamento n.º 5 visa criar 

resiliência a vulnerabilidades, choques e 

stresse 

 Empoderamento de 

mulheres e jovens  

   

 

  

4. Foco e Resultados do Diálogo 
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B) Principais resultados 

Partilhe a sua avaliação dos principais resultados (ou conclusões) que surgiram do seu Diálogo. Por exemplo, as principais 

conclusões podem descrever: a) a necessidade de estabelecer novas ligações entre determinadas partes interessadas, b) um 

acordo sobre as ações que as partes interessadas irão realizar em conjunto (expressas como intenções ou compromissos), c) uma 

decisão de explorar aspetos específicos dos sistemas alimentares em maior profundidade.  

Descrever em menos de 5.600 caracteres incluindo espaços 

Grupos de Acompanhamento das Ações  

Assinale se esta entrada está relacionada com um ou 

mais dos Acompanhamento das Ações 

Palavras-chave 

Assinale se esta entrada está relacionada com uma ou mais das 

seguintes palavras-chave 

A ação de acompanhamento n.º 1 garante o 

acesso a alimentos seguros e nutritivos para 

todos  

 Finanças   Governação   

A ação de acompanhamento n.º 2 visa a 

mudança para padrões de consumo 

sustentáveis 

 Política   Compensações   

A ação de acompanhamento n.º 3 visa 

impulsionar a produção positiva para a 

natureza 

 Inovação   Direitos humanos   

A ação de acompanhamento n.º 4 visa 

promover meios de subsistência equitativos 

 Dados e evidências   Ambiente e Clima  

A ação de acompanhamento n.º 5 visa criar 

resiliência a vulnerabilidades, choques e 

stresse 

 Empoderamento de 

mulheres e jovens  
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C) Resultados dos Tópicos de Discussão 
Partilhe os resultados relacionados com cada Tópico de Discussão. Os resultados descritos aqui incluirão as opiniões dos 

participantes sobre as ações que são urgentemente necessárias, quem deve tomar estas ações, formas pelas quais o progresso 

pode ser avaliado e os desafios que podem ser antecipados à medida que as ações são implementadas. 

Dê a sua opinião sobre 10 Tópicos de Discussão, no máximo. 

Descrever até 10 tópicos de discussão, cada um em menos de 4.200 caracteres, incluindo espaços 

Grupos de Acompanhamento das Ações  

Assinale se esta entrada está relacionada com um ou 

mais dos Acompanhamento das Ações 

Palavras-chave 

Assinale se esta entrada está relacionada com uma ou mais das 

seguintes palavras-chave 

A ação de acompanhamento n.º 1 garante o 

acesso a alimentos seguros e nutritivos para 

todos  

 Finanças   Governação   

A ação de acompanhamento n.º 2 visa a 

mudança para padrões de consumo 

sustentáveis 

 Política   Compensações   

A ação de acompanhamento n.º 3 visa 

impulsionar a produção positiva para a 

natureza 

 Inovação   Direitos humanos   

A ação de acompanhamento n.º 4 visa 

promover meios de subsistência equitativos 

 Dados e evidências   Ambiente e Clima  

A ação de acompanhamento n.º 5 visa criar 

resiliência a vulnerabilidades, choques e 

stresse 

 Empoderamento de 

mulheres e jovens  

   

 

(BOTÃO PARA ADICIONAR OUTRO TÓPICO DE DISCUSSÃO) 
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D) Áreas de divergência 
Partilhe as áreas de divergência que surgiram durante o seu Diálogo. Uma área de divergência é uma questão em que os 

participantes têm diversos pontos de vista, opiniões diferentes e/ou posições opostas. Por exemplo, podem estar relacionadas com: 

a) pontos fortes e vulnerabilidades nos sistemas alimentares, b) áreas que precisam de mais exploração, c) práticas que são 

necessárias para a sustentabilidade do sistema alimentar, d) partes interessadas cujos interesses devem ser priorizados.  

Nota: não atribua qualquer opinião a indivíduos nomeados. 

Descrever em menos de 5.600 caracteres incluindo espaços 

 

 

Grupos de Acompanhamento das Ações  

Assinale se esta entrada está relacionada com um ou 

mais dos Acompanhamento das Ações 

Palavras-chave 

Assinale se esta entrada está relacionada com uma ou mais das 

seguintes palavras-chave 

A ação de acompanhamento n.º 1 garante o 

acesso a alimentos seguros e nutritivos para 

todos  

 Finanças   Governação   

A ação de acompanhamento n.º 2 visa a 

mudança para padrões de consumo 

sustentáveis 

 Política   Compensações   

A ação de acompanhamento n.º 3 visa 

impulsionar a produção positiva para a 

natureza 

 Inovação   Direitos humanos   

A ação de acompanhamento n.º 4 visa 

promover meios de subsistência equitativos 

 Dados e evidências   Ambiente e Clima  

A ação de acompanhamento n.º 5 visa criar 

resiliência a vulnerabilidades, choques e 

stresse 

 Empoderamento de 

mulheres e jovens  

   

 

 


