PLANETA ALIMENTAR

Nas últimas décadas os números da fome diminuíram significativamente. Mas a fome ainda atinge
centenas de milhões de pessoas num planeta em que um terço de tudo o que é produzido acaba
…no lixo.

815 MILHÕES
TODOS OS ANOS

1300 MILHÕES DE
TONELADAS DE
GÉNEROS
ALIMENTARES SÃO
DESPERDIÇADOS NO
MUNDO

ESTE TOTAL SERIA
SUFICIENTE PARA
ALIMENTAR

3000

MILHÕES DE
PESSOAS

DE PESSOAS
PASSAM FOME NO
MUNDO ENTRE AS
QUAIS

155
MILHÕES
DE
CRIANÇAS

Desde 1948 que o Direito a uma Alimentação adequada está inscrito na Declaração Universal dos
Direitos Humanos das Nações Unidas.
Desde então tem estado presente nos principais instrumentos vinculativos nacionais e
internacionais como uma prioridade mundial e central ao processo de Desenvolvimento.
Os números da fome são demasiado altos. Numa agenda do desenvolvimento em que TODOS
CONTAM e NINGUÉM FICA PARA TRÁS, não podemos tolerar que existam casos de fome, quando
existe alimento para todos. O nosso planeta tem recursos suficientes para alimentar toda a
população mundial.
Erradicar a fome requer o estabelecimento de um ambiente favorável e de uma abordagem global,
integrando investimento público e privado para aumentar a produtividade agrícola, o acesso à
terra, a serviços, tecnologias e mercados, e medidas de promoção do desenvolvimento rural , de
proteção social para os mais vulneráveis, incluindo o reforço da sua resiliência face a conflitos e
desastres naturais.
Fazemos parte da geração mais bem preparada para lidar com os desafios e as incertezas do
futuro. Todos temos uma responsabilidade global pela justiça social.

Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos Humanos onde se lê “o” deve ler-se
também “a” sempre que aplicável, de forma a garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.
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Dimensões: 1, 30 lar por 1,50 alt.

Para explorar MITOS E REALIDADES sobre o nosso Planeta Alimentar apresentamos-lhe …..

Um mapa onde pode explorar 11 mitos e realidades sobre a fome, e compreender através das fotografias de Peter Menzel em “Hungry Planet:
What The World Eats”, os nossos hábitos alimentares e perceber que o acesso à alimentação é condicionados pelos nossos estilos de vida e
geografia. Um mapa que também lhe permite testar os seus conhecimentos geográficos. Saiba quais as condições de requisição do mapa
“Planeta Alimentar “ enviando um email para : info@imvf.org .

