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"Que seria necessário ao longo desta década para que 50% dos alimentos do mundo fossem 
produzidos de uma forma que beneficie as pessoas, a natureza e o clima?" 

 
Regen10 é um esforço colaborativo global que procura responder a esta pergunta.  

 
O Desafio: Os sistemas alimentares globais estão sujeitos a uma tensão sem precedentes. Décadas de 
práticas insustentáveis centradas na produção de alimentos baratos e abundantes levaram à 
degradação do solo, poluição da água, perda de nutrientes, polinizadores e biodiversidade, ameaçando, 
por sua vez, a produtividade e os rendimentos dos agricultores. COVID-19, conflitos e crises relacionadas 
com o clima realçaram ainda mais a fragilidade dos nossos sistemas alimentares.  
 
A Oportunidade: Há um interesse crescente no potencial das abordagens regenerativas para reforçar a 
resiliência dos sistemas alimentares, proteger a natureza, responder às alterações climáticas e criar 
sociedades mais inclusivas. As abordagens regenerativas têm raízes profundas nas culturas indígenas e 
nas práticas existentes de agricultores sustentáveis em todo o mundo, alimentando a terra para 
beneficiar as gerações futuras e o planeta. Mas mudar para abordagens regenerativas leva tempo, 
dinheiro e know-how, e há lacunas na nossa compreensão dos resultados das práticas regenerativas em 
diferentes contextos.  
 
Abordagem Regen10: A nossa abordagem centrada no agricultor, profundamente inclusiva e baseada 
em provas coloca os produtores de alimentos, os Povos Indígenas e as Comunidades Locais na 
vanguarda e no centro, reconhecendo o seu papel vital em qualquer transição do sistema alimentar. 
Estes princípios impulsionam a nossa abordagem de três fluxos de trabalho inter-relacionados: 
 

• Frameworks desenvolverá, através de um processo altamente consultivo, os princípios, métricas 
e enquadramento necessários para construir um sistema alimentar verdadeiramente inclusivo, 
produtivo e regenerativo.   

• Landscape basear-se-á em iniciativas existentes para recolher dados e provas de projectos a 
nível do território, para aprender a melhor forma de integrar e escalar sistemas regenerativos.   

• Global criará uma plataforma de colaboração global e inclusiva para se envolver amplamente e 
identificar como a política, as empresas, as finanças, a investigação e o desenvolvimento de 
capacidades podem apoiar da melhor forma abordagens que produzam resultados positivos 
para as pessoas, a natureza e o clima.   

 
Regen10 é patrocinado pela The Rockefeller Foundation e pela IKEA Foundation. Os parceiros 
fundadores incluem a Food and Land Use Coalition (FOLU), a International Union for the Conservation of 
Nature (IUCN), Leaders Quest, Meridian Institute, SYSTEMIQ, o World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) e a World Farmers' Organisation (WFO). 
 
A fase inicial do Regen10 é um convite aberto a todos os actores alimentares relevantes para se 
juntarem a este esforço colectivo global.Todos os indivíduos, organizações e iniciativas interessadas 
são convidados a registar o seu interesse em www.regen10.org. 
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