
Antecedentes da Coalizão SPG 
• Quando a Coalizão SPG foi formada? 

• Quais são os objetivos da Coalizão SPG? 

• Como funciona a Coalizão? Quais são os Termos de Referência? 

• Como a Coalizão SPG contribui para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável? 

• Como a Coalizão SPG se relaciona com a Missão de Inovação Agrícola para o 
Clima? 

 
Quando a Coalizão SPG foi formada? 

• A Coalizão para o Crescimento Sustentável da Produtividade para a Segurança 
Alimentar e Conservação de Recursos (Coalizão SPG) foi lançada em 2021 
na Cúpula de Sistemas Alimentares das Nações Unidas. 
 

Quais são os objetivos da Coalizão SPG? 

• A Coalizão SPG visa acelerar a transição para sistemas alimentares mais 
sustentáveis por meio do crescimento da produtividade que otimiza a 
sustentabilidade agrícola nas dimensões sociais, econômicas e ambientais. 

• A Coalizão SPG promove uma abordagem holística para o crescimento da 
produtividade que considera impactos e compensações entre vários objetivos, 
incluindo, mas não limitado a, segurança alimentar e nutrição, segurança 
alimentar, acessibilidade alimentar, acesso a alimentos, qualidade da dieta, 
renda e bem-estar de agricultores e trabalhadores rurais, equidade e inclusão, 
perda e desperdício de alimentos, bem-estar animal, conservação de recursos, 
biodiversidade, saúde do solo, qualidade da água, resiliência e mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas. 

o A nota conceitual entregue à Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU 
fornece uma breve visão geral da Coalizão SPG (Inglês (PDF, 169 
KB), Espanhol (PDF, 179 KB), Francês (PDF, 179 KB)) 

• Para um conhecimento mais detalhado do conceito, incluindo uma revisão da 
literatura, consulte fundo (PDF, 365 KB) 

 
 
 

https://www.usda.gov/oce/sustainability/about-spgc#operate
https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://drive.google.com/file/d/1xSQBhkZaCeF45zVRiii3ByKqjDERSZIF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSQBhkZaCeF45zVRiii3ByKqjDERSZIF/view?usp=sharing
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/Template-FSS-Coaltion-Sustainable-Productivity-Growth-ENGLISH.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/Template-FSS-Coaltion-Sustainable-Productivity-Growth-SPANISH.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/Template-FSS-Coaltion-Sustainable-Productivity-Growth-FRENCH.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/Coaltion-Sustainable-Productivity-Growth-background-and-proposal.pdf


 
Como funciona a Coalizão? Quais são os Termos de Referência? 

• A Coalizão SPG oferece uma plataforma para compartilhar e divulgar 
informações sobre as melhores práticas, lições aprendidas e abordagens 
inovadoras e baseadas em evidências para o crescimento sustentável da 
produtividade, inclusive aquelas baseadas em conhecimento e experiência 
tradicionais; as que envolvem inovações nas estruturas sociais, 
comportamentais, gerenciais e institucionais; e aqueles que incorporam 
tecnologias de ponta. 

• Os membros da Coalizão SPG se comprometem a agir, individualmente ou em 
colaboração com outros membros da coalizão, para promover o crescimento 
sustentável da produtividade que otimize a sustentabilidade agrícola nas 
dimensões sociais, econômicas e ambientais. 

• A Coalizão SPG é voluntária e não vinculativa, e não há compromisso financeiro 
ou obrigação de financiamento associado à adesão. A Coalizão SPG não 
pretende ser um mecanismo de coleta e distribuição de apoio financeiro. 

• Veja os  Termos de referencia desenvolvido por membros (PDF, 168KB). 

 
Como a Coalizão SPG contribui para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável? 

• Por meio de seus impactos positivos na segurança alimentar e nutricional, 
alívio da pobreza, bem-estar dos agricultores e trabalhadores rurais, 
conservação de recursos e mitigação de emissões de GEE, a Coalizão SPG 
contribuirá para o avanço de muitos dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), incluindo 1 (acabar com a pobreza) , 2 (acabar com a fome), 
8 (crescimento econômico), 12 (consumo e produção sustentáveis), 13 
(combater as mudanças climáticas) e 15 (promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres). 

• A Coalizão SPG avançará diretamente nos ODS 2.3 e 2.4: 
o ODS 2.3: Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos 

pequenos produtores de alimentos, em particular mulheres, povos 
indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por 
meio de acesso seguro e igualitário à terra, outros recursos e insumos 
produtivos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e 
oportunidades para agregação de valor e emprego não agrícola. 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/SPG-Coalition-TORs-Port.pdf


o ODS 2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de 
alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a 
produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que 
fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, 
condições climáticas extremas, secas, inundações e outros desastres e 
que melhorem progressivamente a terra e qualidade do solo. 

 
Como a Coalizão SPG se relaciona com a Missão de Inovação Agrícola para o 
Clima? 

• A Coalizão SPG é complementar à Missão de Inovação Agrícola para o 
Clima (AIM para Clima). Juntas, essas duas iniciativas oferecem a oportunidade 
para as partes interessadas dos sistemas alimentares - dos Estados Unidos e de 
todo o mundo - se unirem para acelerar o crescimento sustentável da 
produtividade e a inovação para sistemas alimentares mais sustentáveis, 
resilientes e inclusivos. 

• Projetado e lançado de forma independente, o AIM for Climate e a SPG 
Coalition compartilham o foco no crescimento sustentável da produtividade e 
na inovação, mas diferem em ênfase e implementação. 

• O AIM for Climate se esforça para acelerar o investimento e outros apoios para a 
agricultura inteligente para o clima e a inovação dos sistemas alimentares ao 
longo de cinco anos (2021-2025), onde a agricultura inteligente para o clima é 
definida como o aumento sustentável da produtividade agrícola e da renda; 
adaptação e construção de resiliência às mudanças climáticas; e redução e/ou 
remoção das emissões de gases de efeito estufa. 

• Organizações governamentais e não-governamentais são incentivadas a aderir 
tanto ao AIM for Climate quanto à SPG Coalition. 

 

https://www.aimforclimate.org/
https://www.aimforclimate.org/
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