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Questionário distribuído pelo Conselho do Tratado Internacional do Índio em 
preparação para o relatório da Cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU da 

Consulta Multirregional dos Povos Indígenas 
POR FAVOR, DEVOLVER ATÉ 5 DE JUNHO DE 2021  

 
 
Seu nome e cargo ___________________________________________________________ 
 
Comunidade / Tribo / Nação / Povos Indígenas: 
_____________________________________ 
 
Nome da organização e cargo (se aplicável): ____________________________________ 
 
País, estado / província / território e região: _____________________________________ 
 
Você é um produtor de alimentos? ___sim ___não   Se sim, em que sistema (s) alimentar 
(es) (marque todas as opções aplicáveis): 
___ Comunidade indígena / agricultor familiar 
___ Pescador  
___ Caçador  
___ Coletor/a  
___ Pastor / Pastoreio 
___ Outro ________________________________________________________________ 

Que outro (s) termo (s) melhor descreve você? (marque todas as opções aplicáveis) 

____ Mais velho  
____ Jovem 
____ Nação Tribal / Líder da comunidade indígena 
____ Detentor do Conhecimento / líder espiritual ou cultural 
____ Ativista de direitos / organizador/a da comunidade  
____ Outro____________________________________ 
 

Quantas contribuições de indivíduos / comunidades estão representadas em suas 

respostas? __________ 

Data de hoje e sua localização: _________________________________________________     
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Seu número de telefone e / ou e-
mail________________________________________________ 
 
 

1. Qual a importância da proteção e resiliência dos alimentos tradicionais e 
dos sistemas alimentares para a sua comunidade / tribo / nação / povos?  
 Essencial   Muito importante   um pouco importante

 
  Não é importante   Sem opinião 

 
2  Qual o impacto que a degradação ambiental, incluindo os efeitos das 
mudanças climáticas, indústrias extrativas, agroquímicos e outras fontes de 
contaminação têm em seus sistemas alimentares, fontes de alimentos, terras e 
/ ou águas? 

  Extremo    Altos níveis de impacto   Alguns impactos 
  
  Poucos impactos  Mínimo no momento, mas estamos preocupados 
com o futuro  
  Sem impactos         Sem opinião 
 

3. Liste os impactos, fontes e efeitos específicos que você gostaria de 
compartilhar: 
_________________________________________________________________
____ ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
       

4. Seus sistemas alimentares e práticas relacionadas a alimentos foram 
afetados por violações de direitos humanos que sua comunidade / tribo / 
nação / povos vivenciaram?     
 sim  Não  Não sei 

 
5. Liste as áreas específicas de violações de direitos, impactos e quem foi o 

responsável, se conhecido, que você gostaria de compartilhar 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______ 
_________________________________________________________________ 

6. Qual a importância do conhecimento tradicional / indígena, das práticas 
culturais e do patrimônio cultural (incluindo sementes, locais sagrados e 
medicamentos) para a resiliência e vitalidade dos sistemas alimentares de 
sua Comunidade / Tribo / Nação / Povos: 

  Essencial  Muito importante   um pouco importante
  
  Não é importante   Sem opinião 

 
7. Se você se sentir à vontade para responder, dê exemplos (ou seja, 

"conhecimento das propriedades das plantas e animais", "relação dos 
alimentos tradicionais com as práticas cerimoniais", "proteção / repatriação 
de sementes originais" etc..).   Por favor não inclua  conhecimentos e 
práticas tradicionaisespecíficos. 
_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

8. A sua Comunidade / Tribo / Nação / Povos passou por uma ou mais situações 
de crise que impactaram seus Sistemas Alimentares e meios de subsistência 
tradicionais (produção, distribuição, marketing / comércio, preparação, etc.)?                            

 sim      Não   Não sei 
 

9. Em caso afirmativo, indique o nível de impactos em seus sistemas 
alimentares:   

 
  Extremo    Altos níveis de impacto   Alguns impactos 
  
  Poucos impactos  Mínimo no momento, mas estamos preocupados 
com o futuro  
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  Sem impactos        Sem opinião 
 

10. Em caso afirmativo, indique que tipos de situações de crise você já 
enfrentou? (marque todas as opções aplicáveis)  

   Eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar, secas e outros 
impactos climáticos              Impactos do COVID-19 (ou seja, fechamento 
de fronteiras, doenças e perda de produtores e de                     
         detentores de conhecimento, perda de acesso aos mercados, imposição do 
estado      
         medidas de isolamento / quarentena, etc.)     
  Militarismo e atividades militares  
  Outras _______________________________________________________ 
 

11.  As soluções e respostas para essas crises desenvolvidas e propostas por sua 
própria Comunidade / Tribo / Nação / Povos foram respeitadas ou 
implementadas por formuladores de políticas (governo, órgãos da ONU, 
etc.)    

 
      sim     Em parte           Não   Não sei 

 
12. Qual a importância da transmissão de uma geração pra outra, de práticas 

tradicionais / indígenas relacionadas à alimentação e o envolvimento da 
juventude em seus sistemas alimentares e produção de alimentos? 

  Essencial   Muito importante   um pouco importante
  
  Não é importante   Sem opinião 

 
13. Qual é o meio tradicional de subsistência para sua Comunidade / Tribo / 
Nação / Povos? (marque todas as opções aplicáveis):    

 pesca    Caça   mamíferos marinhos  agricultura  
 coleta   pastoreio / pastoralismo   outro: ________________ 
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14. Descreva seu território ou ecossistema (marque todas as opções 
aplicáveis):  

 litoral / ilha    floresta   deserto    montanha 
 Ártico / subártico  planícies   outro (descreva) 

__________________ 
 

15. Quer fazer algum comentário adicional?   
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Obrigado pela sua participação!  
Se enviar escaneado ou por e-mail, envie para: andrea@treatycouncil.org   

mailto:andrea@treatycouncil.org

