
 

Indicações ao Prêmio Mundial de 
Alimentação 

O Prêmio Mundial de Alimentação é o principal prêmio internacional que reconhece 

as conquistas de indivíduos que avançaram no desenvolvimento humano, 

melhorando a qualidade, quantidade ou disponibilidade de alimentos no mundo. 

O Prêmio Mundial de Alimentação é um prêmio de US$ 250.000 apresentado 
formalmente em Des Moines, Iowa, EUA, na cerimônia de premiação do Prêmio 
Laureate em meados de outubro, no Dia Mundial do Alimento ou por volta do Dia 
Mundial do Alimento, em conjunto com o International Borlaug Dialogue. 
  
Solicitamos indicações de um indivíduo ou indivíduos que tenham demonstrado 
conquistas excepcionais em qualquer campo envolvido na melhoria da produção e 
distribuição de alimentos e no aumento da disponibilidade e acessibilidade de 
alimentos para os mais necessitados. Qualquer instituição acadêmica ou de 
pesquisa, organização privada ou pública, entidade corporativa ou unidade 
governamental pode apresentar uma indicação para o Prêmio Mundial de 
Alimentação até 1º de maio. 
 
O Prêmio Mundial de Alimentação é implementado exclusivamente pela Fundação 
Prêmio Mundial de Alimentação. As perguntas sobre qualquer aspecto desses 
processos de indicação e seleção devem ser encaminhadas para: 
 
Ellen Franzenburg 
Diretora de Prêmios e Palestras 
Fundação Prêmio Mundial de Alimentação  
100 Locust Street 
Des Moines, Iowa 50309 EUA 
+1 515-245-3793 (telefone do escritório) 
efranzenburg@worldfoodprize.org 
 
 
 
 



 

Critérios de indicação 

O Prêmio Mundial de Alimentação é concedido por uma conquista individual 

específica, excepcionalmente significativa, que promove o desenvolvimento 

humano com um aumento demonstrável na quantidade, qualidade, disponibilidade 

ou acesso aos alimentos através de intervenções criativas em qualquer ponto, 

dentro de todo o escopo do sistema alimentar. 

Os campos de atuação incluem, mas não estão limitados a: solo e terra, ciência 

vegetal e animal, ciência e tecnologia alimentar, nutrição, desenvolvimento rural, 

marketing; processamento, embalagem e armazenamento de alimentos, água e 

meio ambiente, conservação de recursos naturais, infraestrutura física, transporte e 

distribuição, programas de alimentação especial ou extraordinária, organização 

social e eliminação da pobreza, economia e finanças, análise e implementação de 

políticas e defesa pública. 

● Esta conquista excepcionalmente significativa deve ter resultado em um 
aumento demonstrável na quantidade, qualidade, disponibilidade ou acesso a 
alimentos para um grande número de pessoas. 

● O impacto desta conquista deve ser mensurável, quantificável ou de outra 
forma demonstrável, seja em termos de redução da pobreza, da fome ou do 
sofrimento; ou de melhoria da saúde, da nutrição, da qualidade de vida e do 
bem-estar. 

● Deve ser claramente demonstrado que este aumento na segurança alimentar 
foi o resultado direto das ações e atividades específicas do indicado, ou seja, 
sem a sua conquista específica, nenhuma mudança teria ocorrido. 

● Um indicado deve estar vivo e com saúde suficiente para participar da 
Cerimônia de Premiação do Prêmio Mundial de Alimentação. O indicado deve 
ser capaz de fazer um discurso de aceitação e concordar em participar de 
eventos selecionados da mídia e do World Food Prize Global Youth Institute 
no momento da cerimônia de premiação. 

● O prêmio é destinado a ser entregue a uma pessoa. Em circunstâncias 
excepcionais em que uma pessoa adicional (ou pessoas) tenha colaborado de 



 
forma indispensável, mais de uma pessoa pode ser incluída na indicação. 
Entretanto, deve ser demonstrado conclusivamente que cada pessoa 
contribuiu de forma essencial e que, sem a contribuição de cada um, 
nenhuma conquista teria sido possível. O Comitê de Seleção do Prêmio 
Mundial de Alimentação determinará se uma indicação conjunta atende a 
estes critérios e, nos casos em que julgar que esta norma não foi atendida, 
limitará o número de pessoas a serem consideradas. 

Documentação para a indicação 

 
Qualquer instituição acadêmica ou de pesquisa, organização privada ou pública, ou 

unidade governamental pode apresentar uma indicação para o Prêmio Mundial de 

Alimentação. Qualquer uma dessas entidades pode apresentar tantas indicações 

quantas julgar conveniente. Todas as indicações são confidenciais, e as identidades 

dos indicadores e da organização de indicação são mantidas em estrita 

confidencialidade. Os indivíduos podem gerar indicações, mas a indicação deve ser 

endossada e apresentada através de uma instituição acadêmica, organização 

privada ou pública, ou unidade governamental. Autoindicações não serão 

consideradas. 

Para enviar uma indicação, visite este formulário on-line. O prazo para envio de uma 

indicação é 1° de maio.  

A lista a seguir detalha as informações que serão obrigatórias. 

● Informações do indicador: Nome(s) da(s) pessoa(s) que apresenta(m) a 
indicação, o nome da organização de indicação, endereço para 
correspondência, endereço de e-mail e número de telefone. A indicação deve 
ser endossada por um alto funcionário 
da organização indicadora, certificando a veracidade das informações. 
  

● Informações do indicado: Nome do indicado, cargo atual, endereço postal, 
endereço de e-mail, número de telefone, data e país de nascimento e 
cidadania. 
  



 
● Informações biográficas: Qualificações ou currículo detalhando os cargos 

exercidos pelo indicado, educação, afiliações profissionais, honras e prêmios. 
  

● Fotografia: Foto do indicado. 
  

● Sinopse: Em até 150 palavras, explique por que o indicado deve ser premiado 
com o Prêmio Mundial de Alimentação. 
  

● Declaração de conquista: Em no máximo duas páginas, descreva as 
conquistas específicas do indicado. O indicado deve ter uma indicação com 
base em uma conquista específica, mensurável e sustentável que tenha 
aumentado significativamente a qualidade, quantidade, disponibilidade ou 
acesso aos alimentos. 
  

● Declaração de impacto: Em no máximo duas páginas, descreva o impacto 
das conquistas do indicado em termos de melhoria da saúde, nutrição e 
qualidade de vida, ou redução dos níveis de pobreza, fome e desnutrição. A 
Declaração deve resumir claramente: 

○ o número de pessoas afetadas; 
○ os limites geográficos do impacto; e 
○ o efeito ao longo do tempo sobre o bem-estar das pessoas afetadas. 

 
● As indicações mais convincentes demonstrarão quantitativamente a 

mudança ou mudanças que ocorreram como resultado direto da conquista 
do indicado. 
  

● Indicações apoiadas: Uma carta assinada e datada apoiando a indicação deve 
ser fornecida por pelo menos duas pessoas que estejam familiarizadas com o 
trabalho do indicado, mas que não estejam diretamente associadas com a 
organização de indicação. As cartas que apoiam a indicação devem, 
idealmente, fornecer informações adicionais a respeito da conquista do 
indicado, bem como seu impacto sobre as pessoas afetadas. 
  

● Documentos de apoio: Devem ser fornecidos documentos que apoiam a 
indicação. Estes podem incluir: notícias ou artigos científicos descrevendo as 
conquistas do indicado e o impacto do seu trabalho e publicações do indicado 
ou sobre ele que estejam diretamente relacionadas com a conquista. Envie 



 
somente cópias digitais de cada documento. 
  

Se um indicado se tornar o ganhador do Prêmio Mundial de Alimentação, as 

informações contidas na indicação e os documentos de apoio poderão ser usados 

para preparar materiais de imprensa sobre o ganhador. 

Observe que todos os documentos de texto devem ser apresentados em inglês ou 

com uma tradução em inglês no formato Microsoft Word ou PDF (.doc, .docx, ou 

.pdf). 

Período de qualificação: 

Os indicados permanecem elegíveis para consideração por um período de três anos, 

começando com o ano de inscrição. Os indicadores são encorajados a fornecer 

informações atualizadas durante este período. Após este período de três anos, uma 

indicação completamente nova deve ser apresentada para que o indicado possa 

continuar a ser considerado. O Comitê de Seleção pode decidir prorrogar o período 

de elegibilidade para indicações consideradas dignas de maior consideração. 

Procedimento de indicação e seleção 

 
Para serem consideradas, as indicações e todos os documentos de apoio e endosso 

devem ser apresentados até 1º de maio do ano de consideração. Indicações 

incompletas não serão consideradas. 

A Secretaria do Prêmio Mundial de Alimentação auxilia o Comitê de Seleção 

analisando todas as indicações para que sejam adequadas e completas e depois as 

encaminhando ao Comitê de Seleção. 

O Comitê de Seleção então analisa as indicações e recomenda o ganhador e 

primeiro suplente que julgar mais digno para o prêmio, com base nos critérios do 

Prêmio. As recomendações são encaminhadas através do Presidente da Fundação 



 
ao Presidente do Conselho de Administração e do Conselho de Assessores da 

Fundação para aprovação final. 

O Comitê de Seleção é composto por um painel de indivíduos ilustres que 

conhecem vários aspectos da ciência vegetal, produção agrícola, política agrícola, 

nutrição, processamento de alimentos, distribuição de alimentos, água e meio 

ambiente. 

Os membros do Comitê de Seleção permanecem anônimos, exceto o Presidente, Dr. 

Gebisa Ejeta. As atas das reuniões do Comitê e as opiniões expressas por seus 

membros não são tornadas públicas. 

O Presidente da Fundação serve como assessor fora do ofício, sem direito a voto, do 

Comitê de Seleção, mas não participa nem influencia as deliberações relativas à 

seleção do vencedor. 

Fatores considerados pelo Comitê de 

Seleção na escolha de um vencedor 

O Comitê de Seleção considerará o número de pessoas afetadas pela conquista do 

indicado, bem como a extensão da mudança que eles experimentaram como 

fatores substanciais na avaliação do significado relativo das várias conquistas 

individuais que estão sendo consideradas. 

Também será dado um peso substancial à complexidade do problema e ao grau de 

dificuldade envolvido na obtenção do sucesso. Da mesma forma, será levado em 

consideração o grau de engenhosidade e determinação do indicado em alcançar 

esta mudança ou avanço. 

Se o Comitê de Seleção julgar que a conquista foi alcançada simultaneamente por 

dois ou mais indivíduos trabalhando separadamente, o Comitê de Seleção poderá 

recomendar que o Prêmio seja compartilhado. 



 
Em circunstâncias excepcionais, o Comitê de Seleção também pode decidir 

reconhecer dois ou mais indivíduos no mesmo ano por: suas conquistas separadas e 

independentes em uma área comum de especialização ou seu trabalho em 

diferentes áreas de especialização, o que contribuiu para um impacto positivo 

significativo em um país ou área geográfica comum, ou em uma causa comum. 

O objetivo é que todos os elementos do sistema alimentar sejam reconhecidos em 

algum momento da entrega do Prêmio. Ao pesar os méritos das indicações, pode-se 

considerar a obtenção de um equilíbrio entre todos os segmentos do sistema 

alimentar na seleção do vencedor. 

O Prêmio reconhece as conquistas feitas por indivíduos que trabalham em todas as 

partes do mundo, representando a diversidade da comunidade global de segurança 

alimentar e nutricional. O Prêmio visa dar o devido reconhecimento a indivíduos de 

diversas áreas geográficas, assim como sexo, idade, raça e etnia. 

O Comitê de Seleção acolhe especialmente as indicações de indivíduos que 

trabalharam além das fronteiras políticas para alimentar pessoas famintas de uma 

forma que promova a resolução pacífica de conflitos, o que reproduziria as 

conquistas do Dr. Borlaug na divulgação da Revolução Verde pela qual ele recebeu o 

Prêmio Nobel da Paz. 


