
 

 

 

 

 

Título 

Carta de compromisso 

 

Descrição 

A Carta de compromisso é um documento e um instrumento que cada pessoa pode utilizar para dar sua 
contribuição para atingir o segundo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)1 da ONU, 
previstos para serem alcançado até 2030: “Objetivo Fome Zero”. 
 
A Carta nasceu do Movimento Juvenil pela unidade em colaboração com a FAO2 e é apoiada por Living Peace 
International. 
 
A fome é um problema muito complexo e diversos são os fatores relacionados à mesma, entre estes estão 
as mudanças climáticas, consumismo, injustiças, conflitos e ainda muitos outros. Para superá-la é necessário 
que as mudanças comecem por  cada um de nós, do nosso estilo de vida cotidiano.  
 
Isso também implica viver pacificamente e em harmonia com os outros e com a natureza, para construir um 
mundo mais fraterno e unido. 
 
 
Público-alvo 
Crianças, jovens e adultos, de escolas, grupos juvenis e associações. 

 

Objetivos  

- Sensibilizar a sociedade civil para o tema da fome e promover um estilo de vida sóbrio.  

- Promover, através do conhecimento da  Carta de compromisso, ações concretas que contribuam para a 

superação da fome. 

 

Atividade 

- Baixe a Carta de compromisso 

- Utilize a Carta de compromisso como instrumento para ativar, sozinho e junto com os outros, ações de 

paz que contribuam para a superação da fome no mundo.  

Lembre-se que a metodologia do 6x1 pode ajudá-lo a realizar ações concretas. 

- Difunda a Carta de compromisso entre todos os seus contatos.*** 

 
1 Objetivos aprovados em 25 de setembro de 2015 pelos Países Membros das Nações Unidas (ONU) com o 
compromisso de concretizá-lo em quinze anos (2015-2030). 
2 Organização das Nações Unidas para a alimentação e a agricultura. 

http://www.teens4unity.org/
http://www.livingpeaceinternational.org/br/
http://www.livingpeaceinternational.org/br/
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/315/Allegato_Carta%20d'Impegno-por.pdf
http://www.livingpeaceinternational.org/br/o-projeto/una-metodologia2.html


Prazo 

Não é previsto nenhum prazo para realização desta atividade. 

 

*** Living Peace está sujeito às normas europeias sobre a privacidade que entraram em vigor a partir de 

maio de 2018.  

Se quiserem compartilhar fotos e vídeos das atividades que vocês desempenharam com jovens e crianças, 

é preciso que enviem a autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais dos menores (é possível 

baixar o formulário de autorização aqui, e enviá-la para a ONG AMU, ao endereço e-mail:  privacy@amu-

it.eu, que é a responsável pelo gerenciamento das informações do projeto Living Peace International). 

Caso não seja possível encaminhar a autorização, lembrem-se de enviar somente fotos e imagens de 

vídeos que não possibilitam o reconhecimento das pessoas e sobretudo dos menores de idade. 

Podem ser enviadas as imagens feitas do alto, de costas, de onde se vejam as crianças que desenvolvem 

as atividades sem mostrar seus rostos vistos de frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em parceria com 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/315/PT%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/
mailto:privacy@amu-it.eu
mailto:privacy@amu-it.eu

