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DÉCADA DA ONU 
DE AÇÃO SOBRE A NUTRIÇÃO 

 



2 

 

UM MUNDO LIVRE DE FOME E DE TODAS AS FORMAS DE 
DESNUTRIÇÃO 

 

 

DÉCADA DAS NAÇÕES UNIDAS DE AÇÃO SOBRE NUTRIÇÃO 2016-2025 

A 1 de abril de 2016, a Assembleia Geral proclamou a Década das Nações Unidas para a 
Ação sobre Nutrição, 2016-2025. 

A Resolução reconhece a necessidade de erradicar a fome e prevenir todas as formas de 
desnutrição em todo o mundo. 
A Década de Ação da ONU sobre Nutrição é uma oportunidade sem precedentes para 
alcançar impacto na nutrição em escala, com uma visão coletiva de um futuro mais 
saudável e mais sustentável. A ONU, instada pela FAO e OMS, garante o mais alto nível de 
credibilidade e responsabilidade a esta força tarefa.  

A Ação sobre a Nutrição é um compromisso dos Estados Membros de realizarem dez anos 
de implementação sustentada e coerente de políticas e programas, seguindo as 
recomendações e compromissos do Quadro de Ação do ICN2 e da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. A Década ampliará a visibilidade da ação nutricional ao mais 
alto nível possível e fortalecerá a colaboração multisetorial, criando sinergias e mensurando 
o progresso, promovendo crescimento e qualificação para os sistemas alimentares 
sustentáveis e segurança alimentar e nutricional para todos. 

 

Por que precisamos de uma Década das Nações Unidas sobre Ação de 
Nutrição? 

O progresso para reduzir a desnutrição e as deficiências de micronutrientes tem sido muito 
lento e desigual em algumas regiões, países e grupos populacionais. Ao abordar todas as 
formas de desnutrição, do nanismo, marasmo e deficiências de micronutrientes até 
sobrepeso, obesidade e doenças não transmissíveis relacionadas com a nutrição, as ações 
da Década se propõem a conduzir o mundo para o cumprimento das metas de nutrição 
mundial da Assembleia Mundial de Saúde.  

Como um guarda-chuva, a Década irá consolidar e alinhar as ações de nutrição, além de 
facilitar os processos políticos em todas as áreas identificadas na Segunda Conferência 
Internacional sobre Nutrição.   

A Assembleia Geral convidou a OMS e a FAO para liderar a implementação da Década das 
Nações Unidas sobre a Nutrição, em colaboração com o Programa Mundial de Alimentos, o 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Fundo das Nações Unidas para as 
Crianças, além de identificar e desenvolver um expressivo trabalho através da UNSCN, o 
Comitê Permanente do Sistema da ONU sobre Nutrição. 
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Pilares para a Década de Ação sobre a Nutrição 
 

A Década das Nações Unidas para a Ação sobre Nutrição apela a todos os Estados-

Membros para ação concatenada com base em (6)seis Pilares de Ação sobre a nutrição, 

de acordo com os compromissos assumidos na Declaração de Roma sobre a Nutrição e as 
recomendações incluídas pelo Quadro de Ação da ICN2:  
 
 
 

Sistemas alimentares sustentáveis 
 

para uma dieta saudável  
 

 

Sistemas de saúde qualificados oferecendo alimentos 

saudáveis para todos  
 
 

Proteção social e   

Educação nutricional  
 

 

Investimentos aprimorados para   
a melhoria da produção de alimentos 

e consequente comercialização   
 

 

Catalisação de esforços para   
a comunidade de nutrição   

 

 

Revisão, fortalecimento e promoção   
da governança de nutrição e   

adoção de critérios de prestação de contas  
 
 
  


