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Iniciativa Líderes Africanos para a Nutrição (ALN) 
Incorporar a nutrição nas medidas de resposta e recuperação no contexto da Covid-19. 

Documento de posição COVID-19: 
 

1. Contexto 
A pandemia do coronavírus (COVID-19) provocou um enorme choque no plano económico e 
sanitário a nível mundial, com impactos sem precedentes na saúde, na nutrição e nos meios de 
subsistência das pessoas. Em resultado da pandemia, é provável que África venha a registar um 
crescimento económico negativo, devido principalmente ao declínio acentuado da produtividade, do 
emprego e das receitas. A COVID-19 atingirá os mais pobres a vários níveis, incluindo a perda de 
postos de trabalho, o aumento dos preços dos bens alimentares, a perda de remessas, a redução do 
poder de compra, o racionamento de alimentos e de outros bens básicos, a falta de capacidade das 
redes de segurança social e perturbações nos serviços de saúde e educação. Prevê-se que esta situação 
venha a criar uma nova população de pobres e empurre mais pessoas para a pobreza extrema. 
 
A disseminação global da COVID-19 e o crescente número de casos de coronavírus em África 
estão a gerar sentimentos de ansiedade sobre o fracasso dos cuidados de saúde e o colapso dos 
sistemas alimentares. África já se debate com uma praga de gafanhotos na região do Corno de 
África, secas e inundações resultantes das alterações climáticas e um aumento dos custos de 
importação de alimentos de mais de 47 mil milhões de USD em 2019. A convergência de todos estes 
fatores formará o palco de uma crise alimentar e nutricional iminente, a menos que sejam tomadas 
medidas para mitigar o impacto da epidemia. As medidas de combate à pandemia, como os 
confinamentos decretados à escala nacional e o encerramento de fronteiras contribuem para a 
escassez de alimentos – especialmente de alimentos nutritivos mas perecíveis, como frutas, legumes 
e produtos de peixe. As restrições à circulação e as medidas de quarentena impedem o acesso dos 
agricultores aos mercados. A menos que sejam rapidamente implementados esforços concertados e 
integrados no âmbito de um plano de resposta multissetorial, a pandemia reverterá os ganhos vitais 
obtidos no desenvolvimento humano e nos resultados nutricionais em toda a África, e as 
consequências dessa reversão far-se-ão sentir nos próximos anos. 
 
Este documento de posição é um apelo aos Chefes de Estado e de Governo da Assembleia da União 
Africana para que assegurem a incorporação e promoção de intervenções inteligentes na área da 
nutrição no âmbito dos planos de ação de resposta e recuperação no contexto da COVID-19. 
  

2. A COVID-19 e a subnutrição em África 
No contexto da COVID-19, a subnutrição tem efeitos negativos no sistema imunitário, tornando 
o organismo humano vulnerável a infeções, reduzindo a eficácia das vacinas e impedindo a 
recuperação. África realizou progressos significativos ao longo da última década, desde que foram 
adotados compromissos para combater a subnutrição até 2025 na Assembleia Mundial da Saúde 
(AMS) em 2012 e na Declaração de Malabo em 2014. Não obstante, as crianças africanas continuam 
a ser o grupo mais afetado pela subnutrição, que reduz em permanência as suas capacidades 
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cognitivas, conduzindo a uma diminuição do potencial produtivo e de rendimento na idade adulta. A 
título de exemplo: 

• 78 % dos países africanos registam uma elevada prevalência de raquitismo entre as crianças 
(entre 20 % e 30 %).  

• 55 % dos países africanos registam uma elevada prevalência de anemia entre as mulheres em 
idade reprodutiva (20-39,9 %). Cerca de metade dos países registam uma prevalência mais 
elevada em relação a 2012 e nenhum país está no bom caminho para atingir o objetivo 
estabelecido em 2012. 

• Cerca de 27 % dos países registam uma elevada prevalência de bebés com baixo peso à 
nascença (>15 %).  

• Mais da metade (58 %) dos países africanos registam uma elevada prevalência de caquexia 
entre crianças com menos de cinco anos (>15 %), correspondendo ao dobro da média global 
de 7,3 %. 

A COVID-19 revelou claras ameaças à segurança alimentar e à nutrição, que exigem uma 
priorização urgente para garantir que os ganhos nutricionais já obtidos não sejam perdidos, 
salvaguardando simultaneamente os futuros esforços de nutrição para alcançar os objetivos da 
Assembleia Mundial da Saúde (AMS) e da Declaração de Malabo até 2025. As lacunas estruturais 
que provocam o triplo fardo da malnutrição são bem conhecidas.1 Incluem um acesso limitado a 
alimentos apropriados, adequados e nutritivos, uma amamentação exclusiva insuficiente, um acesso 
limitado aos cuidados pré-natais entre as mulheres em idade reprodutiva e um acesso inadequado à 
água e a instalações sanitárias. 

Se não forem abordadas de forma eficaz, as consequências da COVID-19 só servirão para 
comprometer a agenda de desenvolvimento de África e as potencialidades do dividendo 
demográfico proporcionado pela sua população jovem. No contexto da COVID, a subnutrição 
afeta os sistemas imunitários, tornando os organismos das pessoas vulneráveis a infeções, reduzindo 
a eficácia das vacinas e impedindo a recuperação. Segundo o Programa Alimentar Mundial (PAM), 
a COVID-19 pode revelar-se particularmente fatal para as pessoas que sofrem de fome crónica ou 
aguda ou de subnutrição.2 Estes efeitos serão terríveis, especialmente para as populações urbanas que 
vivem em habitações insalubres e com fraco acesso a condições de saneamento.3 Com a disrupção 
das cadeias de abastecimento e a inflação dos preços resultante das medidas de confinamento à escala 
nacional e da falta de redes de segurança social abrangentes, os meios de subsistência das populações 
urbanas do continente estão em risco.  

3. O papel da ALN e os promotores da ALN 
Urge adotar uma sólida estratégia em matéria de nutrição e um compromisso político ao mais 
alto nível para facilitar a boa nutrição de modo a assegurar que as crianças possam sobreviver, 
crescer, aprender, brincar, participar e contribuir. Desenvolvida pela CUA, a Estratégia 
Regional Africana de Nutrição oferece uma orientação abrangente e articula intervenções para 
eliminar todas as formas de subnutrição.4 Além disso, foi criada a Iniciativa Líderes Africanos para 
a Nutrição (ALN), para reunir um compromisso político de alto nível no sentido de promover a 
nutrição em África. Esta estratégia é liderada por um grupo de promotores da ALN, que inclui atuais 
e antigos chefes de Estado, ministros das finanças e notáveis líderes com poder para catalisar e 
sustentar uma liderança política de alto nível e o compromisso de consagrar mais recursos financeiros 
para acabar com a subnutrição em África. 
 

 
1 Jonathan, C Well et al; 2020. The double burden of malnutrition: Aetiological pathways and consequences for health. Lancet, Vol 
395 
2 C. Bene et al. 2018; World Development https://doi.org/10.101/j.worlddev.2018.08.011 
3 ECAS 2020: Report COVID-19 In Africa. Protecting Lives and Economies 
4 Africa Regional Nutrition Strategy 2015 - 2025 

https://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition
https://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition
https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/eca-report-covid-19-africa-protecting-lives-and-economies
https://au.int/sites/default/files/pages/32895-file-arns_english.pdf
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É necessária uma liderança política de alto nível para garantir que as ações e os pacotes de 
estímulo económico destinados a combater a pandemia da COVID-19 incluam planos para 
garantir que os alimentos nutritivos sejam disponibilizados e acessíveis a todos. Os Líderes 
Africanos para a Nutrição (ALN) exortam todos os Chefes de Estado e de Governo a desempenharem 
um papel de relevo para garantir que a nutrição seja uma componente central dos Planos de 
Resistência Nacionais e das Obrigações de Impacto Social em resposta à pandemia da COVID-19. 
Na verdade, vários Chefes de Estado e de Governo africanos já defendem a ideia de promover a 
nutrição enquanto prioridade política para o continente. Não obstante, é necessário criar uma forte 
liderança e adotar mais medidas abrangentes para reforçar a questão da nutrição no âmbito dos 
esforços de resposta e recuperação a curto, médio e longo prazo face à COVID-19. A ALN, através 
dos Promotores da Nutrição, envolverá líderes políticos e promoverá parcerias para sensibilizar o 
poder de influência política e reforçar os investimentos na nutrição no contexto da COVID-19.  
 
A ALN incumbiu-se de reunir numa única voz os seus líderes e promotores no sentido de 
reforçar a sensibilização para o risco e as consequentes disrupções que a pandemia da COVID 
provocará na nutrição e na segurança alimentar no continente. É neste contexto que a ALN e a 
CUA prepararam este documento de posição, que destaca a forma como a pandemia da COVID-19 
irá remodelar e impactar a nutrição e a economia social, no intuito de liderar os esforços de 
sensibilização, de defesa e de mobilização de recursos ao mais alto nível para garantir um maior 
investimento na nutrição, como forma de garantir a sobrevivência das pessoas e enquanto prioridade 
de desenvolvimento. 
 

4. As principais mensagens e um apelo à ação 
A nutrição não pode ser deixada para trás na resposta à COVID-19 em África. Durante o 
período de pandemia, é necessária uma liderança política de alto nível para coligir esforços no sentido 
de fazer face às perturbações dos sistemas alimentares e às principais ameaças à nutrição, através de 
políticas e de estratégias adequadas de atribuição de recursos durante o período da COVID-19 e no 
futuro. Embora a necessidade de recursos para a resposta COVID-19 seja enorme, existem fundos 
emergentes que podem contribuir significativamente para apoiar os países neste esforço (ver Anexo 
1 abaixo). 

Os Líderes Africanos para a Nutrição, juntamente com os promotores da Nutrição da CUA, 
instam os governos a ponderar políticas e intervenções programáticas que promovam a nutrição na 
sua resposta à crise da COVID-19, porque a nutrição não pode esperar. A ALN recomenda que se 
mantenha e, inclusive, se reforce o nível de financiamento atribuído à Nutrição, por forma a garantir 
que não haja lacunas nos programas plurianuais dedicados à nutrição. Os promotores da nutrição 
recomendam, em particular, que as seguintes ações sejam levadas a cabo durante a resposta imediata 
e a médio prazo à COVID-19, bem como durante o período de recuperação: 

4.1. Dar prioridade à nutrição nos planos e estratégias nacionais de resposta à COVID-19.  
o Assegurar que os peritos qualificados em nutrição sejam incluídos nos esforços de 

planeamento e resposta e contribuam de forma efetiva na definição e aplicação de políticas 
nos domínios da saúde, da alimentação, da água, do saneamento e da proteção social. 

o Assegurar que os setores integrem ações sensíveis do ponto de vista da nutrição no âmbito 
da resposta à COVID-19, incluindo nos setores da água e do saneamento, da proteção social 
e cobertura universal de saúde, da agricultura, da educação e dos sistemas de saúde.5 Estas 
intervenções devem promover o acesso a água potável e a instalações sanitárias e fornecer 

 
5 CEDEAO 2020: Sessão extraordinária da Autoridade dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO 

https://www.ecowas.int/extraordinary-session-of-the-ecowas-authority-of-heads-of-state-and-government-9th-february-2020-addis-ababa-ethiopia/
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orientações adequadas sobre a forma de as utilizar para travar a propagação do vírus, em 
especial nas comunidades vulneráveis. 

o Garantir que o planeamento e a coordenação da resposta à COVID-19 tirem partido das 
atuais capacidades e estruturas de coordenação multissetoriais entre as várias partes 
interessadas em matéria de nutrição. 

4.2. Priorizar a nutrição na resposta do setor da saúde  
o Investir em programas que apoiam intervenções na área da alimentação de lactentes e 

crianças pequenas, incluindo o apoio às mães para praticar a amamentação exclusiva durante 
o período em que o acesso a uma dieta nutritiva pode ser comprometido. A manutenção dos 
serviços de assistência nutricional vital durante a crise protegerá os ganhos vitais obtidos ao 
nível da nutrição e do desenvolvimento humano ao longo dos anos. 

o Apoiar e melhorar o acesso a serviços essenciais de saúde, incluindo serviços de assistência 
pré-natal, imunização e outros serviços de saúde infantil. A COVID-19 perturba os sistemas 
de saúde e pode prejudicar o acesso e a prestação de serviços nutricionais essenciais, como 
a imunização. 

4.3. Priorizar a nutrição na resposta dos sistemas alimentares 
o Dar prioridade ao apoio a sistemas alimentares que forneçam alimentos e dietas seguros, 

economicamente acessíveis e nutritivos a todos, apoiando a capacidade dos pequenos 
agricultores (produção agrícola, horticultura, pecuária e pescas), fornecedores de fatores de 
produção agrícola, transformadores de alimentos e distribuidores de alimentos para 
continuarem a produzir e a fornecer alimentos suficientes, acessíveis e nutritivos, mesmo 
durante a crise. A COVID-19 está a ter um impacto importante nas cadeias de abastecimento 
alimentar e logísticas, tanto para os produtores, como para os consumidores, como se 
verificou com o encerramento das fronteiras, as medidas de confinamento nacionais e a 
redução dos transportes aéreos.6 Estes fatores terão muitos efeitos adversos no acesso a 
alimentos adequados e diversificados e nas dietas nutritivas;  

o Apoiar as políticas comerciais e as vias de abastecimento alimentar que facilitem o livre 
fluxo de fatores de produção e de produção agrícolas e promovam o acesso a alimentos 
nutritivos, em especial para os grupos mais vulneráveis, como as mulheres, as crianças, os 
idosos e as populações pobres das zonas rurais, dos bairros de lata urbanos e das pessoas que 
vivem em ambientes de conflito.7 A COVID-19 irá, sem dúvida, aumentar o número de 
pessoas pobres e vulneráveis e qualquer restrição ao comércio de produtos alimentares 
provocará uma escalada dos preços dos produtos alimentares e reduzirá a sua 
disponibilidade. 

4.4. Priorizar a nutrição na resposta da rede de segurança social 
o Envolver redes de segurança social e potenciar as suas intervenções na área da nutrição 

(disponibilização de cabazes de alimentos com valor nutricional, transferência de dinheiro, 
etc.) para permitir que as famílias pobres comprem alimentos nutritivos, gerem procura local 
e apoiem os mercados locais. 

o Reforçar as redes de segurança social, como distribuição de refeições escolares ou de 
alimentos no âmbito de programas educacionais.  

 
6 FAO: 2020: The Impact of COVID-19 on Livelihoods, Food Security and Nutrition 
7 FAO e UA. 2020; Declaração dos Ministros da Agricultura Africanos sobre a segurança alimentar e a nutrição durante a pandemia 
da COVID-19 

https://maximotorero.com/2020/03/23/covid-19-and-food-supply-a-four-pronged-battle-plan-for-countries/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1272058/icode/
http://www.fao.org/3/ca8655en/ca8655en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8655en/ca8655en.pdf
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o Dar prioridade a intervenções do programa WASH, como os programas de divulgação de 
mensagens de sensibilização sobre lavagem das mãos, condições sanitárias e educação 
entre as populações mais vulneráveis.  
 

 

Anexo 1:  Atuais oportunidades de financiamento para apoiar medidas de resposta à 
COVID-19 

Estima-se que África necessite de 114 mil milhões de dólares em 2020 para a sua luta contra a 
COVID-19.8 Só em 2020, os credores oficiais mobilizaram até 57 mil milhões de dólares para a 
África – incluindo a verba de mais de 18 mil milhões de dólares do FMI e do Banco Mundial – para 
fornecer serviços de saúde de emergência, apoiar as populações pobres e vulneráveis, e manter as 
economias à tona, face à pior recessão económica global desde a década de 1930. O apoio dos 
credores privados para a África em 2020 poderia ascender a cerca de 13 mil milhões de dólares, 
deixando um défice de financiamento de cerca de 44 mil milhões de dólares. 
 
No continente, a Comissão da União Africana (CUA) lançou um fundo continental designado 
de «Fundo de Resposta à COVID-19 da União Africana», que visa reunir 150 milhões de dólares 
para prevenir a transmissão da doença e cerca de 400 milhões de dólares para apoiar o fornecimento 
de material médico, mobilizar serviços de rápida intervenção em todo o continente e apoiar as 
populações mais vulneráveis de África.9 O fundo da CUA opera através do Centro de Controlo e 
Prevenção de Doenças de África (CCPD África) para definir ações e intervenções prioritárias, 
incluindo, entre outras, a compra e distribuição de equipamentos de diagnóstico essenciais, o 
tratamento e a proteção dos cuidadores. Trata-se de um instrumento financeiro destinado a mobilizar 
e gerir fundos do setor privado em África, assim como de outros apoiantes, com o apoio de vários 
bancos africanos.10 
 
O Banco Africano de Desenvolvimento criou um Mecanismo de Resposta à COVID-19 no valor 
de 10 mil milhões de dólares, que inclui apoio orçamental de resposta a crises e um compromisso 
para garantir uma rápida mobilização destas operações para uma resposta atempada. O Banco 
Africano de Exportação e Importação disponibilizou um mecanismo de mitigação do impacto 
comercial da COVID-19 no valor de 3 mil milhões de dólares para apoiar os reembolsos de dívida e 
a estabilização cambial através de múltiplos instrumentos financeiros, incluindo linhas de crédito, 
financiamento direto, garantias e swaps cambiais cruzados. De forma similar, o Banco de 
Desenvolvimento da África Ocidental está a conceder empréstimos em condições favoráveis até 197 
milhões de dólares e a suspender o reembolso de dívidas em capital para cerca de 125 milhões de 
dólares. 
 
A nível nacional, os esforços para alavancar recursos para responder à COVID-19 são 
oportunistas, com destaque do setor privado. Por exemplo, os líderes do setor privado nigeriano 
anunciaram a criação de uma Coligação contra Coronavírus (CACOVID), que mobilizou 71 milhões 
de dólares. Esta coligação é liderada pelo Grupo do Banco Access e pela Dangote Industries Limited, 
com o apoio do Banco Zenith, do Guaranty Trust Bank, do MTN, do ITB e de outras entidades. Na 
maioria dos países, estão a ser implementadas iniciativas semelhantes a nível nacional, embora seja 
necessário desenvolver esforços e ações concertados. 
 

 
8 Grupo do Banco Mundial e FMI mobilizam parceiros na luta contra a COVID-19 em África Africa – 17 de Abril de 2020. 
9 Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África - Março de 2020 
10 Comissão da União Africana – African Review of Business and Technology 

http://gbchealth.org/wp-content/uploads/2020/03/cacovid-press-release_full_reduced.pdf
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/04/15/the-coming-of-age-of-the-africa-centers-for-disease-control/
http://www.africanreview.com/finance/economy/african-union-and-african-private-sector-launch-covid-19-response-fund
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