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O concurso de jornalismo cidadão é uma iniciativa APOIADA por:

O concurso de jornalismo cidadão é uma iniciativa promovida por:

Formação realizada ao abrigo do projeto “Alimentação é Direito”



1. DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO (E À NUTRIÇÃO) 

ADEQUADAS

2. CONTEÚDO NORMATIVO

3. Compreensão holística do dhana

4. obrigações estatais frente ao dhana

5. (alguns) desafios atuais

APRESENTAÇÃO





O que comestes no

teu pequeno almoço hoje?

Qual comida te remete à infância? 

1. DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO (E À NUTRIÇÃO) 
ADEQUADAS
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▪ Fome como grande desafio global
▪ SOFI: 690 mi (2019) (+60 mi desde 2014)

▪ Devido à pandemia de COVID-19: entre 83 e 132 mi amais

▪ 840 mi (previsão até 2030)

▪ 3 bilhões – sem dieta saudável

▪ Alimentação Adequada! 

▪ Nutrição! 

1. DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO (E À NUTRIÇÃO) 
ADEQUADAS
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▪ Art. 25 DUDH (1948)

▪ Art. 11 PIDESC (1966/1976)

▪ Comentário Geral n. 12 do CDESC (1999)

▪ Informes dos relatórios da Relatoria DHANA do Conselho de Direitos Humanos

▪ Diretrizes da FAO em apoio à realização progressiva do direito à alimentação adequada 

no contexto da segurança alimentar nacional  (2004)

▪ Diretrizes para posse da terra, acesso a recursos florestais e pesca do CSA (2012)

▪ Recomendação Geral n. 34 sobre os direitos da mulheres camponesas (2016)

▪ Declaração da ONU sobre direitos dos camponeses, camponesas e trabalhadores e 

trabalhadoras das áreas rurais (2018)

2. CONTEÚDO NORMATIVO
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2. CONTEÚDO NORMATIVO
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Adequação

DHANA 
(CG n. 12) 

Disponibilidade

Acessibilidade Sustentabilidade



2. CONTEÚDO NORMATIVO
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Disponibilidade

▪ Livre de substâncias danosas
▪ Preencher necessidades nutricionais, alimentares
▪ Culturalmente aceitos

Possibilidades de alimentar-se seja…
▪ De terra produtiva e recursos naturais ou… 
▪ Por meio de comércios providos por sistemas

funcionais de produção, de fornecimento e de 
distribuição

▪ Quantidade & Qualidade

Adequação



2. CONTEÚDO NORMATIVO
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Acessibilidade

Sustentabilidade

▪ Acessibilidade econômica
▪ Acessibilidade física

▪ Alimentação deve ser acessível para as gerações 
presentes e futuras e incorporar o conceito de 
disponibilidade e acessibilidade de longo prazo

▪ Aspectos sócio-econômicos, ambientais… 



Uma cesta de alimentos orgânicos 
(acima). 
A produção extensiva agrícola na 
região de Almería no sul da Espanha (à 
direita).



3. Compreensão holística do dhana
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Adequação AcessibilidadeDisponibilidade Sustentabilidade

Nutrição
Direitos das 

Mulheres
Direitos Humanos Soberania Alimentar



4. obrigações estatais frente ao dhana
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O Estado deve

RESPEITAR
o acesso das 

comunidades a 
alimentos, seus meios de 

produção e seus bens 
naturais

PROVER&FACILITAR
o acesso das pessoas aos meios e recursos 
que garantam sua subsistência e o acesso 
direto a alimentos quando as pessoas ou 
comunidades não o consigam com seus 

próprios meios

PROTEGER-NOS
para que nosso Direito Humano à 

Alimentação e à Nutrição 
Adequadas não seja vulnerabilizado

por terceiros

PROMOVER
a criação de redes de segurança ou 

políticas públicas baseadas em direitos 
humanos, que possibilitem o acesso a 
alimentos e a uma nutrição adequada 



1. Tomar medidas para a progressiva realização do 

DHANA utilizando o máximo de recursos disponíveis

2. Garantir a não-discriminação

3. Engajar-se na cooperação internacional

4. obrigações estatais frente ao dhana
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▪ Destruição das fontes produtoras de alimentos (solo, água, sementes), negação ou privação

do acesso e controle sobre a terra e outros recursos naturais – grilagem de terras, 

destruição ambiental e climática (Caso Portugal CEuDH)

▪ Modelo Agroecológico vs. Modelo Agroindustrial

▪ DHANA vs. “direito a calorias” – negociações CSA Diretrizes sobre Sistemas Alimentares e 

Nutrição

▪ DHANA vs. Poder corporativo – negociações CDH ONU Tratado sobre ETNs e Direitos 

Humanos

▪ Pesticidas, herbicidas, agrotóxicos… - Relatório Relatoria DHANA + Substâncias Tóxicas

▪ Cimeira Mundial sobre Sistemas Alimentares 2021 – Fórum Econômico Mundial+Fundação

Bill Gates+ONU

5. (alguns) desafios atuais
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Questões para discussão 

Olhando a realidade em que vivo, o direito à alimentação existe? O que é uma ameaça a este direito?

Que recomendações eu faria ao Governo para que o direito à alimentação adequada seja uma realidade 

para todos?

https://docs.google.com/document/d/1ijVYDrub1VUm8cI9h5xrmrCpKq-VIOp53AUfZ8jEESc/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1ijVYDrub1VUm8cI9h5xrmrCpKq-VIOp53AUfZ8jEESc/edit?usp=sharing

