PROJETO Por uma alimentação saudável, justa e sustentável na Europa e no Mundo
Subgranting do Projeto Presidência “Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo”

CICLO DE DEBATES -

Por uma alimentação saudável, justa e sustentável na
Europa e no Mundo – a visão d@s jovens e da sociedade civil
portuguesa a partir do local
6 distritos, 6 debates sobre o entendimento das organizações locais e d@s jovens acerca dos
atuais desafios e das visões de futuro para a construção de uma alimentação saudável, justa e
sustentável em Portugal no contexto das discussões em curso acerca da sustentabilidade
alimentar da Europa. Os debates abordam temas como a pobreza alimentar, o direito humano
à alimentação adequada, a saúde e nutrição, os sistemas alimentares sustentáveis e a
participação social nos processos de policy e espaços de governança.
Os resultados da reflexão alcançada serão integrados no caderno de recomendações d@s
jovens e organizações a entregar à Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia,
procurando influenciar as discussões em curso sobre a estratégia “Do campo ao prato”.
Esta iniciativa é organizada no âmbito do projeto "Por uma alimentação saudável, justa e
sustentável na Europa e no Mundo" promovido pela ACTUAR – Associação para a Cooperação
e o Desenvolvimento, em parceria com a FIAN Portugal e a Rede Europeia Anti-Pobreza de
Portugal (EAPN Portugal), implementado no âmbito do Mecanismo de Subgranting do Projeto
Presidência - Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo, financiado pela União
Europeia e pela Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o
Desenvolvimento.

# Setúbal| 23 de julho
Programa
Hora
15h00
15h10

Intervenção

Convidado/ entidade

Boas-vindas

Isabel Rebelo - EAPN Setúbal

Alimentação saudável, justa e sustentável e o
direito humano à alimentação adequada

15h20

Alimentação, direitos humanos e as
comunidades migrantes

15h30

Os desafios das alterações climáticas

15h40

“Cultivar legumes e comunidades para
combater a pobreza”

15h50

Os objetivos da juventude portuguesa

16h00

Debate

Sara Rocha - ACTUAR
Eviline Pereira – Associação Moinho da
Juventude
Marta Brazão - Circle Economy Portugal
(CET)/ Grupo LIDERA
Leonor Wicke – participante do concurso
de “jornalismo” cidadão (a confirmar)
Federação Nacional de Associações
Juvenis (a confirmar)
Moderação: Nélia Neves – FIAN PT

Financiadores
The project "Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2020-2022" is funded by the European
Union and implemented by the Association of German Development and Humanitarian Aid NGOs (VENRO), the Portuguese NonGovernmental Development Organizations Platform (Plataforma Portuguesa das ONGD), the Slovenian NGO Platform for Development,
Global Education and Humanitarian Aid (SLOGA), and the European NGO confederation for relief and development (CONCORD).

Promotor

Parceiros

Parceiros locais

PROJETO Por uma alimentação saudável, justa e sustentável na Europa e no Mundo
Subgranting do Projeto Presidência “Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo”

16h50

Encerramento

Paula Cruz (EAPN Portugal) e Joana Dias
(ACTUAR)

Destinatários: Organizações da sociedade civil e jovens com idades compreendidas entre
os 15 e os 30 anos

Inscrições no debate
A participação nos debates é gratuita, mas de inscrição obrigatória através do formulário
disponível no seguinte link: https://forms.gle/UoKEipizbtkf8tkw7

Certificado de participação
Será atribuído um certificado de participação aos participantes que o solicitem, mediante
envio de e-mail para o endereço geral@actuar-acd.org
Os debates locais são realizados em parceria com os núcleos distritais da Rede Europeia AntiPobreza de Portugal dos distritos de Aveiro, Beja e Évora, Faro, Madeira, Porto e Setúbal.

Financiadores
The project "Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2020-2022" is funded by the European
Union and implemented by the Association of German Development and Humanitarian Aid NGOs (VENRO), the Portuguese NonGovernmental Development Organizations Platform (Plataforma Portuguesa das ONGD), the Slovenian NGO Platform for Development,
Global Education and Humanitarian Aid (SLOGA), and the European NGO confederation for relief and development (CONCORD).

Promotor

Parceiros

Parceiros locais

