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“A fome é a privação de uma alimentação de qualidade, nutritiva e
suficiente

durante

todo

o

ano,

geradora

de

malnutrição

e/ou

desnutrição. Provoca mal-estar físico e psicológico e tem impacto
no desenvolvimento, na mortalidade infantil e na esperança média
de

vida

das

provocada

por

populações.
fatores

Decorre

como

o

da

clima,

a

escassez

de

alimentos

produção,

as

condições

económicas ou a existência de conflitos.” (ONU)

“Às vezes sentimos fome, mas depois comemos e sentimo-nos melhor.
O problema é que há muitas pessoas que não têm acesso a comida, ou a
comida suficiente, ou nutritiva. Há países no mundo em que apesar de
haver alimentos, a comida produzida não é suficiente para alimentar as
pessoas. Imagina que houve uma seca ou uma inundação em que as
produções foram afetadas? Imagina que o preço da comida é demasiado
www.coerencia.pt

caro para as pessoas poderem comprar? Imagina um país em conflito, em
que as pessoas não conseguem aceder à comida? A erradicação da
fome é possível, aliás a fome é o maior problema solucionável do mundo,
ou seja é um problema que tem solução.”

(Dicionário do Desenvolvimento, IMVF)

FILMES/ DOCUMENTÁRIOS

O Mundo à Mesa – Governança do Sistema
Alimentar (2018)
É P’ra Amanhã – Alimentação (2020)
7 Documentaries on World Food Day – Aljazeera
Cowspiracy (2014) - trailer
Kiss the Ground (2020) - trailer
Sustainable – Documentary (2016)
The End of Poverty? (2009) - trailer

LIVROS

O

Direito

à

Alimentação:

Uma

janela

para o Mundo – Ilustrado por jovens para
jovens
A Fome, de Martin Caparrós
Porquê

a

Fome?,

de

François

De

Ravignan
A

Fome

no

Mundo

Explicada

ao

Meu

Filho, de Jean Ziegler
O que é Fome?, de Ricardo Abramovay

Every Three Seconds (2014) - trailer

Fome: Segurança Alimentar E Nutricional

Hungry For Change (2012) - trailer

Em Pauta, de Tauã Lima Verdan Rangel

Facing Hunger - Documentary (2013)
Wasted! The Story of Food Waste (2017)
Mais Documentários sobre Fome e Pobreza
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“A insegurança alimentar e nutricional é simultaneamente uma causa e efeito da pobreza, estando interligada com
múltiplas dimensões do desenvolvimento. O acesso a alimentos seguros, saudáveis e nutritivos, a preços acessíveis,
constitui um desafio para boa parte da população mundial, ainda mais tendo em conta o crescimento populacional e
os desequilíbrios de poder no sistema agroalimentar, que têm contribuído para um aumento da insegurança alimentar
no mundo. Isto é agravado pela pandemia de COVID-19, que veio afetar de forma desproporcional os setores da
população mais pobres e vulneráveis, agravar fatores de desigualdade e deixar claramente muitos para trás.
Nesse contexto, a resposta ao fenómeno da fome assume-se como um imperativo moral, político, económico e social
para a realização da Agenda 2030 e a construção de sistemas agroalimentares mais justos e sustentáveis é crucial
para esse desígnio.”
(FERREIRA, Patrícia M., Desenvolvimento e Segurança Alimentar e Nutricional – Perspetivas e (Des)Equilíbrios, FEC, Janeiro 2021, p. 3)
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ORGANIZAÇÕES / DOCUMENTOS

LINKS ÚTEIS

To Good To Go: contra o desperdício alimentar

Recursos ODS

Reefood

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 2

Estratégia do Prado ao Prato da União Europeia

Dicionário do Desenvolvimento - Fome

Estratégia da Biodiversidade da UE para 2030

Estudo “Desenvolvimento e Segurança Alimentar e

Década Global da Nutrição

Nutricional – Perspetivas e (Des)Equilíbrios”
Nações Unidas: Soluções Urgentes para Tempos
Urgentes (2020)

