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Os webinars podem ser assistidos na
íntegra no canal do Youtube: Alimenta CPLP!

APRESENTAÇÃO
Marie Laetitia Kayisire, representante da ONU Mulheres Moçambique,
destacava no webinar Alimenta CPLP! que o impacto da segurança
alimentar e os “efeitos desproporcionais da pandemia da Covid-19 nas
fontes de sobrevivência das mulheres rurais e das mulheres engajadas
na economia informal ainda está por medir” (27 de julho /2020).
A pandemia Covid-19 não criou uma nova crise alimentar, porém, sem
dúvida, evidenciou as desigualdades decorrentes da natureza sistémica
das crises já em curso e potenciou a distribuição desigual dos seus efeitos
sobre o sistema alimentar global.
O impacto desproporcional da Covid-19 sobre os grupos mais vulneráveis,
muito particularmente sobre as mulheres, foi um dos temas mais debatidos
durante os intercâmbios internacionais organizados pela Alimenta CPLP! e
também nas respostas ao questionário on-line divulgado pela Plataforma.
Durante cerca de quatro meses, mais de 500 organizações dos países de
língua portuguesa foram mobilizadas para participar nos intercâmbios de
informação e conhecimento sobre os atuais cenários e futuros desafios
envolvendo diretamente mais de 300 participantes e 40 palestrantes de
todos os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Obrigada a todas e todos por fazerem parte deste processo de coconstrução, que pretende-se vivo e permanente!
Joana Dias, ACTUAR - Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento

Este Relatório é elaborado pela ACTUAR, entidade responsável pelo
secretariado técnico do Mecanismo da Sociedade Civil do Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional (MSC-CONSAN), em resposta à consulta
realizada pelo Mecanismo da Sociedade Civil e Povos Indígenas do Comité
Global de Segurança Alimentar das Nações Unidas. As conclusões
expressas neste documento resultam das respostas ao questionário e dos
webinars, realizados entre maio e julho de 2020, no âmbito no quadro de
atividades da Plataforma ALIMENTA CPLP!, iniciativa face à pandemia
Covid-19. Os resultados são fruto desta colaboração, não refletindo,
diretamente , a posição da ACTUAR .
Versões atualizadas deste informe serão periodicamente disponibilizadas na Plataforma
Alimenta CPLP!
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1. CONTEXTO E METODOLOGIA
Os dados mais recentes do relatório “State of Food
Security and Nutrition in the World 2020” (SOFI
2020) indicam que cerca de 750 milhões de
pessoas (quase uma em cada dez pessoas no

Projeções preliminares baseadas nas mais recentes

mundo)

perspectivas

foram

expostas

a

níveis

graves

de

económicas

globais

disponíveis,

insegurança alimentar em 2019, estimando-se que

também apresentadas no SOFI (2020), sugerem

2 bilhões de pessoas no mundo (cerca de um

que a pandemia COVID-19 pode adicionar entre 83

quarto da população) não tenham tido acesso

a

regular a alimentos seguros, nutritivos e suficientes

desnutridos ainda em 2020.

132

milhões

de

pessoas

às

fileiras

dos

em 2019 (SOFI, 2020).
É certo que a pandemia COVID-19 não criou uma
Os dados deste relatório não incorporam, ainda, os

nova crise alimentar, mas, sem dúvida, exacerbará

efeitos

a distribuição desigual dos seus impactos sobre o

da

pandemia

COVID-19

e

são

manifestamente preocupantes: 8,9% da população

sistema

alimentar

mundial (cerca de 690 milhões de pessoas)

desigualdades decorrentes da natureza sistémica

enfrentam situações de subnutrição. São mais

da

cerca de 10 milhões de pessoas em situação de

desproporcionalmente os grupos mais vulneráveis,

subnutrição desde o último relatório (2019).

nomeadamente

crise

global,

enfrentada,
idosos,

visibilizando
e

mulheres,

as

afetando
crianças,

trabalhadores informais e pequenos produtores.
São cerca de mais 60 milhões de pessoas desde
2015,

momento

internacional

em

que

aprovou

a

os

comunidade

Objetivos

de

As mulheres têm vindo a ser, particularmente,
afetadas pela COVID-19, uma vez que estão mais

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que incluem a

expostas à violência doméstica e, na sua maioria,

meta de, até 2030, acabar com a fome e garantir o

no continente africano, por exemplo, trabalham no

acesso de todas as pessoas, em particular, dos

setor informal, o que acaba por expô-las também à

pobres

perda de renda nos espaços urbanos e rurais. Os

e

das

pessoas

em

situação

de

vulnerabilidade, incluindo crianças, a alimentos

sistemas

alimentares

dos

países

de

língua

seguros, nutritivos e suficientes durante todo o

portuguesa (particularmente, dos Países Africanos

ano. É, aliás, incongruente, que desde que os ODS

de Língua Portuguesa - PALOP) estão expostos, de

foram aprovados, o número de pessoas com fome

forma particular, a múltiplos fatores internos e

em todo o mundo não parou de aumentar.

externos de mudança, tanto no curto prazo,
com choques imediatos, como de ordem sistémica,

Se alcançar os ODS em 2030 já se revelava difícil, a

a longo prazo. A ocorrência da COVID-19 exige

crise pandémica COVID-19 e as crises económicas

uma urgente junção de esforços de todos os atores

e alimentares decorrentes, muito provavelmente,

relevantes para mitigar os seus impactos ao nível

tornarão tais metas inalcançáveis, a menos que

da pobreza, da desnutrição e da malnutrição.

ações ousadas e urgentes, sem precedentes, sejam
colocadas em prática.

O

reforço

urgente

da

sustentabilidade

e

da

resiliência alimentar nos países da Comunidade de
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Países de Língua Portuguesa (CPLP) exigirá um

O presente relatório reúne contributos e inputs dos

compromisso

webinars

político

efetivo

por

parte

dos

supracitados.

decisores políticos que, em 2012, ao mais alto

resultados

nível,

virtualmente

aprovaram

a

Estratégia

de

Segurança

de
no

um

Reúne

igualmente

questionário

início

de

julho

os

lançado
de

2020,

Alimentar e Nutricional (ESAN-CPLP). Importa,

convidando os diferentes atores a partilharem suas

portanto, no atual contexto, fortalecer as condições

percepções relativamente a:

necessárias para a rápida criação de parcerias
efetivas no terreno para operacionalizar os acordos

-

políticos assumidos ao nível do Conselho de

impactos específicos sobre as mulheres);

Segurança

-

Alimentar

e

Nutricional

(CONSAN)

Impactos da COVID-19 no seu país (incluindo
Grupos mais vulneráveis aos impactos da

COVID-19 no seu país;

daquela Comunidade.

-

Respostas da comunidade e dos movimentos

Para tal, como alertou o Mecanismo de Facilitação

sociais a esses impactos (incluindo respostas

da Participação da Sociedade Civil no CONSAN-

específicas em curso para assegurar os direitos das

CPLP (MSC-CONSAN), em abril de 2020, durante

mulheres);

uma

seu

Comité

de

-

a

redução

de

públicas para a construção de sistemas alimentares

assimetrias de informação sobre a situação atual e

mais equitativos e resilientes, incluindo propostas

uma

e processos emergentes de políticas públicas

reunião

Coordenação,
ampla

interna
é

do

fundamental

participação

de

todos

os

atores

Propostas e processos emergentes de políticas

relevantes dos países abrangidos e de outros

específicas

países interessados (independentemente da sua

mulheres.

para

assegurar

os

direitos

das

participação nos mecanismos político-diplomáticos
Este questionário recebeu 43 respostas, dos

da ESAN-CPLP).

seguintes países. Destaca-se a diversidade dos

Neste contexto, a ACTUAR - Associação para a
Cooperação

e

o

Desenvolvimento,

atores que aderiram a este convite.

enquanto

Secretariado técnico do MSC-CONSAN, mobilizou,
até ao momento, mais de 500 organizações destes
países e lançou a plataforma ALIMENTA CPLP![1],
visando promover intercâmbios de informações e
de conhecimentos sobre os impactos e cenários
futuros. Para tal, dinamizou de maio até julho de
2020

seis

webinars ,

dois

dos

quais

especificamente sobre direitos das mulheres, e
que envolveram mais de 300 participantes e 40
palestrantes de todos os países da CPLP .
[1]webinars disponíveis em:
https://alimentacplp.com/home/webinars/
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“A Covid-19 resultou num aumento de famílias em
insegurança alimentar e com maiores dificuldades
em aceder a uma alimentação suficiente e
diversificada (…) As mulheres são um dos grupos
mais vulneráveis à pandemia (…) primeiro por terem
vínculos mais precários e porque são a maioria nos
setores mais afetados” (FIAN Portugal, questionário
julho 2020)

Relatório contínuo e colaborativo!
O relatório que ora se apresenta reúne, portanto, os
resultados da sistematização destes inputs e de
informação secundária recolhida junto dos membros e
participantes do CONSAN-CPLP, bem como os
contributos partilhados durante os seis webinars
dinamizados além das três reuniões do Comité de
Coordenação do MSC-CONSAN, que tiveram lugar
durante este período[2].
Os resultados deste processo de levantamento e de
sistematização das percepções dos diferentes atores
sobre os impactos da COVID-19 no espaço da CPLP,
assim como as respostas em curso ou em formulação
para a construção de sistemas alimentares mais
equitativos e resilientes, serão partilhados na
Plataforma Alimenta CPLP! e subsidiarão, igualmente, o
relatório que o Mecanismo da Sociedade Civil e Povos
Indígenas no Comité Global de Segurança Alimentar
(MSC-CSA) está a preparar, coordenado pelo Grupo de
Trabalho sobre Governança Alimentar do MSC-CSA [3].
Este processo de recolha e sistematização de
informação se pretende vivo, contínuo e permanente,
que acompanhe a evolução nos diferentes contextos
que compõem a CPLP na sua diversidade. Assim, são
bem-vindos complementos e atualizações para
incorporação em versões posteriores, através do
seguinte email: joana.dias@actuar-acd.org.

Os
resultados
de
tais
sistematizações
serão
disseminados a partir da Plataforma Alimenta CPLP!

[2] Mais informações sobre os webinars, vídeos, questionário
disponíveis em: https://alimentacplp.com/
[3] Mais informações em: http://www.csm4cfs.org/workinggroups/global-food-governance/
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2. O SETOR ALIMENTAR NO ESPAÇO DA CPLP
Os países de língua portuguesa de forma geral, à excepção do Brasil, começaram a construir estratégias
nacionais para a segurança alimentar e nutricional, com uma abordagem mais adequada aos desafios
colocados pela evolução recente do sistema global onde se inserem, tardiamente, entre a última década
do século passado e o início deste século. Entre as decisões tomadas ao nível do CONSAN-CPLP, antes
mesmo da emergência da COVID-19, são de realçar:
• promoção de sistemas alimentares sustentáveis e dietas saudáveis;
•

compras públicas de alimentos;

• reforço da participação social dos grupos mais vulneráveis, em particular, das mulheres rurais;
• promoção da Agricultura Familiar sustentável;
• preservação de sistemas agrícolas relevantes para a Segurança Alimentar Nutricional (SAN);
• promoção da agroecologia, incluindo tecnologias adaptadas para produção, processamento e
comercialização adaptadas aos desafios climáticos que afetam alguns países (p.e. seca).
A implementação destas decisões políticas em cada contexto nacional faz-se agora mais urgente.
Contudo, uma análise dos planos de contingência para a COVID-19, recolhidos pela Plataforma Alimenta
CPLP! junto dos governos dos países participantes, demonstra:
• a ausência expressiva de intersetorialidade, ou seja, de medidas e/ou programas envolvendo a
agricultura e outros setores (p.e., agricultura, saúde, educação, proteção social);
• reduzidas parcerias efetivas envolvendo todos os atores relevantes;
• foco no aumento da disponibilidade de alimentos sem articulação dos vários tipos de produtores
agrícolas (produtores familiares, camponeses, setor empresarial);
• identificação de problemas e propostas de ação que não têm em conta avanços na mesma área em
outros países com os quais se poderiam trocar conhecimentos através de propostas de cooperação sulsul ou triangular.
A COVID-19 tornou ainda mais limitadas as capacidades institucionais existentes em cada contexto
nacional e reduziu a possibilidade de intercâmbios de conhecimento entre os países. Isso pode contribuir
para que os planos de contingência em curso apresentem, essencialmente, respostas imediatas mas
menos eficientes e com reduzido impacto, ou seja, não trazendo as necessárias inovações institucionais e
técnicas que o momento exige e que têm vindo a ser diagnosticadas ao longo dos últimos anos.
Tomando como referência o impacto de outras crises sobre a segurança alimentar e nutricional nos
países, verifica-se que a agricultura é um dos setores mais prejudicados pelos danos e perdas causados
por eventos disruptivos. Os países africanos são particularmente afetados, dado o papel estrutural que a
agricultura, a pecuária, as florestas, a pesca e outras atividades de produção alimentar desempenham na
manutenção dos seus modos de vida e na subsistência de grande parte da população rural e urbana.
Destaca-se, ainda, que a grande maioria dos PALOP possui um setor importador de alimentos com
significativo poder de influência económica e política, o qual contribuiu para a manutenção de baixos
níveis de eficácia dessas políticas e, consequentemente, para o agravamento do deficit da balança de
pagamentos no setor alimentar.
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Os países que importam quase todos os seus
alimentos foram os mais afetados pelo fecho das
fronteiras

externas.

De

facto,

o

modelo

de

importação de alimentos tem contribuído para
aumentar a dependência alimentar destes países,
exercendo

uma

alimentares

pressão

sobre

regionais

complexificando

as

e

respostas

os

sistemas

nacionais,

e

possíveis

em

contextos em que a agricultura familiar assume
centralidade,

representando

mais

de

11.500

milhões de pessoas nesses países (FAO, 2013).
Este setor é o maior empregador em todos os
países (entre 60% a 84%), com exceção de Cabo
Verde. Em metade dos países (Portugal - 63,7 %;
Moçambique - 65,2%; São Tomé e Príncipe - 50%; e
Angola - 55%), as mulheres constituem a maioria da
força de trabalho na agricultura (FAO, 2013). A
ONU Mulheres Moçambique destacava:

“Os efeitos desproporcionais da pandemia da
COVID-19 nas fontes de sobrevivência das
mulheres rurais e das mulheres engajadas na
economia informal (…) cujo impacto na segurança
alimentar ainda está por medir” (webinar Alimenta
CPLP!, 27 julho 2020).

O confinamento, as restrições económicas e a fraca
integração entre a proteção social e a agricultura
irão aumentar o consumo deste tipo de alimentos,
consolidando as transições do padrão alimentar em
curso

e

consequentes

alterações

nas

dietas

Face ao aumento da urbanização que se tem

tradicionais. Assim, é expectável o aumento das

assistido

da

doenças resultantes da alimentação desadequada

migração rural - urbana, não só os agricultores

(diabetes tipo II, obesidade, doenças coronárias e

familiares serão afetados; a pandemia contribui

alguns tipos de cancro), o que colocará ainda

também para o aumento da pobreza urbana,

maior pressão nos sistemas de saúde pública.

em

todos

os

países,

resultante

atendendo ao elevado número de desempregados
e de trabalhadores pobres, sobretudo, do setor

Neste contexto, o desafio para a saúde pública

informal. Estes grupos, em particular as mulheres,

nestes países será, portanto, o triple burden [4] da

são os mais vulneráveis à insegurança alimentar e

má nutrição, ou seja, a ocorrência paralela de

às

problemas devidos à subnutrição e à alimentação

doenças

originadas

inadequada

(baseada

calorias

aditivos

e

nutrientes).

por

em

uma

alimentação

alimentos

químicos

e

ricos

em

pobres

em

inadequada (diabetes, obesidade).
[4] A carga tripla da desnutrição (triple burden of malnutrition)
refere-se à coexistência de problemas de saúde associados à
obesidade, subnutrição e deficiências de micronutrientes.
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Grupos vulneráveis indicados nos diferentes países da CPLP
Angola
Deslocados internos; retornados; populações
dependentes da economia informal nas
cidades, incluindo mulheres zungueiras;
outros grupos sociais vulneráveis que incluem
idosos, mulheres, órfãos e viúvas, minorias
étnicas, camponeses com baixa renda,
crianças e incapacitados; e comunidades
rurais, sobretudo aquelas em que se verificou
o fenómeno da seca.

Brasil
População em situação de pobreza; mulheres,
crianças e idosos; trabalhadores precarizados
(informais,
ambulantes,
diaristas,
etc);
presidiários; agricultura familiar e camponesa
que fornece alimentação para escolas; povos
indígenas
e
populações
tradicionais,
desassistidas pelo poder público; alunos de
escolas que estão fechadas; e população em
situação de rua.

Cabo Verde
Crianças; produtores familiares; famílias chefiadas
por mulheres; populações dependentes da
economia informal; e zonas rurais e peri-urbanas,
destacando-se as ilhas de Santo Antão, São
Nicolau, Brava e Maio.

Guiné-Bissau
Crianças, mulheres grávidas, famílias de baixa
renda; famílias chefiadas por mulheres; pessoas
que vivem de uma economia informal; e zonas
rurais, destacando-se regiões de Quinara, Bolama,
Oio, Biombo e Cacheu.

Guine Equatorial
Moçambique

Idosos, doentes, crianças órfãs, mães solteiras; e
funcionários com baixos rendimentos.

Portugal
Crianças, jovens, idosos, pessoas com doenças
crónicas,
pessoas
institucionalizadas;
estrangeiros, imigrantes ilegais; trabalhadores
precários; trabalhadores em situação de layoff ou
despedimento; grupos socioeconómicos mais
frágeis, nomeadamente pessoas em situação de
rua; e artistas e trabalhadores nas áreas de
restauração e hotelaria.

Crianças, órfãos, mulheres, idosos, viúvas,
doentes
crónicos,
mulheres
prostitutas;
agregados familiares com baixos rendimentos;
vítimas de desastres naturais; comerciantes
informais; promotores de eventos e fazedores de
cultura; desempregados; agregados familiares em
desnutrição crónica em maior proporção nas
províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e
no litoral da Zambézia; e agregados com baixa
renda principalmente no interior das regiões
áridas e semiáridas do Centro e Sul de
Moçambique.

São Tomé e Prínipe
Crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência;
agricultores familiares e pescadores; operadores
turísticos, guias turísticos, motoqueiros, vendedoras
ambulantes; e mulheres solteiras. A região norte
(Lemba e Lobata) regista a maior incidência de
pobreza.
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3. IMPACTO DA COVID-19 NA CPLP
De acordo com a Universidade de John Hopkins -

Os países da CPLP, particularmente os países

Coronavirus Research Centre da universidade[5],

africanos

mais de 3,1 milhões de casos de COVID-19 estão já

numa posição de maior vulnerabilidade face à

confirmados nos países de língua portuguesa e o

COVID-19 pelos efeitos em curso de recentes crises

número de óbitos ultrapassa já os 103.000:

climáticas e outras de origem socioeconómica que

de

fragilizaram

língua

a

portuguesa,

sua

capacidade

encontram-se

produtiva

e

destruíram infraestruturas básicas essenciais à
manutenção da Segurança Alimentar e Nutricional
(SAN) das populações. Por outro lado, como vimos,
estes países estão sobejamente dependentes de
importações de alimentos, o que os coloca numa
posição de maior dependência alimentar, agora
agravada

com

a

aplicação

de

medidas

de

confinamento, de fecho de fronteiras e com o
condicionamento do transporte de bens devido à
crise sanitária.
Antes da pandemia, e de acordo com a FAO
(SOFI, 2019), Angola contava com perto de 70% da
Os números de casos confirmados e de óbitos no

sua

população

em

insegurança

alimentar

Brasil são alarmantes, aproximando-se dos Estados

moderada a severa, Cabo Verde com perto de 40%,

Unidos da América e da Índia como os países com

e Moçambique com cerca de 70%. A Guiné Bissau e

quadros mais dantescos.

São Tomé e Príncipe não possuíam dados para esta
categoria, mas possuíam, respectivamente, 28% e

A COVID-19 está a impactar diferencialmente os

7%

países da CPLP. O grau com que os países são

subnutrição. A obesidade em todos os países tem

afetados difere de acordo com a capacidade das

vindo a crescer, situando-se entre 6% e 11% da

autoridades em responder à crise, principalmente

população total. É expectável, como já foi referido,

em

que os impactos da pandemia venham a agravar

matéria

de

saúde,

segurança

social,

alimentação e nutrição. A COVID-19 tem afetado a

da

sua

população

em

uma

situação

de

estes números.

segurança alimentar e nutricional, sobretudo, das
O

pessoas em situação de pobreza.

menor

acesso

a

alimentos

foi

também

sublinhado, multiplicando-se a corrida a bancos de
A comercialização de produtos da agricultura

alimentos e outras respostas assistencialistas. O

familiar foi afetada, na medida em que foram

isolamento social, aumento das doenças mentais,

encerrados mercados de rua, feiras, e até escolas

ansiedade e depressão, principalmente, distúrbios

(em alguns casos, com programas de alimentação

alimentares, juntam-se a estes impactos. Ressalta-

escolar

tradicionais

se, também, o aumento dos índices de violência

privilegiados para o escoamento da produção

doméstica no período de confinamento, em função

alimentar.

das difíceis relações sociais e humanas em que as

[5] https://coronavirus.jhu.edu/ Acesso em 10/08/2020.

famílias vivem.

em

operação)

e

canais
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ANGOLA
O país encontrava-se já num percurso de recessão

“Em Angola, parte da população depende do mercado
informal, principalmente as mulheres, e com a COVID19, os níveis de pobreza e desemprego aumentaram”
(Angola 2000, questionário julho 2020).

económica

devido

ao

colapso

da

economia

petrolífera e o impacto da pandemia COVID-19 vem
agravar a crise da dívida externa do país. Prevê-se,
para 2021, um rácio dívida/PIB acima dos 130% do
Produto

Interno

Bruto

(UCA,

2020).

Dada

a

No questionário realizado, destaca-se como uns

limitação de entrada de divisas externas, o país

dos

ficará extremamente limitado para conseguir conter

impactos

mais

fortemente

citados

o

desemprego e o aumento das clivagens sociais. A

e mitigar os efeitos da desaceleração

redução

económica (ONU, 2020).

significativa

da

atividade

económica

durante os períodos de emergência nos diferentes
países, com consequências diretas na capacidade

Considerado país de elevado risco de introdução e

de rentabilização dos pequenos negócios que

de transmissão do vírus, o governo angolano

sustentam boa parte da população do país e que

declarou que o impacto da COVID-19 poderá ser

são desenvolvidos maioritariamente por mulheres

muito alto, considerando a mobilidade em todo

que também são chefes de família, agravando,

território, concentração populacional ao redor das

assim, a situação social destas famílias que, em

zonas urbanas, a baixa cobertura dos serviços

muitos casos, já se encontravam em situação de

de saúde, a limitada capacidade de resposta das

vulnerabilidade.

equipas locais, as baixas condições higiénicosanitárias nas comunidades e a baixa literacia da

Destacam-se, ainda, as percentagens em termos de

população (CIPE-RA, 2020). Neste quadro, prevê-se

trabalho informal muito elevadas, particularmente

uma situação de ruptura do sistema de saúde.

no contexto dos PALOPs, o que acarreta situações
alarmantes:

“em

Angola

parte

da

população

Diante da elevada pobreza e do massivo trabalho

depende do mercado informal, principalmente as

informal,

mulheres, e com a COVID-19, os níveis de pobreza e

retrocesso dos números relativos à insegurança

desemprego

alimentar e nutricional severa a moderada para

aumentaram”

(Angola

2000,

questionário julho 2020).

prevê-se,

igualmente,

um

grande

valores anteriores a 2014, quando o país tinha
conseguido reduzir em perto de 50% o número de
pessoas

abrangidas

por

esta

situação.

Este

retrocesso será ampliado pela situação de maior

“A maior parte desses trabalhadores informais que
vendem na rua são mulheres zungueiras (vendedoras
ambulantes), donas de casa que sustentavam famílias
e eram todos os dias obrigadas a arranjar o meio de
subsistência; com a chegada da Covid, tudo piorou
para elas” (UNILAB - Angola, questionário julho 2020).

vulnerabilidade nas províncias do Sul, onde os
efeitos da seca se têm feito sentir com particular
intensidade.
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No quadro da segurança alimentar e nutricional, a
importação de bens alimentares desceu em 31% no

“A economia angolana é maioritariamente informal,
A COVID-19 proibiu e limitou a circulação de
pessoas e bens (…) foram despedidos muitos
trabalhadores e funcionários (…), a inflação
aumentou acima de 12% nos últimos 3 meses em
todos os produtos da cesta básica, as mulheres que
constituem a maioria no processo de venda
ambulante ficaram na sua maioria em casa
perdendo o meio de sustento. A taxa de
desemprego na camada juvenil aumentou
consideravelmente nos últimos meses” (FAO
Angola, questionário julho 2020).
O desemprego tem aumentado consideravelmente:
muitas empresas acabaram por encerrar, outras

primeiro trimestre de 2020, sendo que os bens
alimentares

representam

cerca

de

25%

das

importações. Destaca-se a subida dos preços dos
produtos da cesta básica que já é evidente, bem
como o aumento da inflação nos fatores de
produção.

“As crianças, assim como as famílias em geral,
reduziram a sua capacidade de alimentação de 3
para 1 refeição por dia” (Igreja Evangélica de Angola,
questionário julho 2020).

não conseguem suportar os encargos salariais

BRASIL

devido

Muitos

Brasil é um dos epicentros da COVID-19, tendo já

professores têm sido dispensados. O sistema de

ultrapassado 2 milhões e oitocentos e cinquenta

teleaula montada em Angola não é adequado para

mil

todas as classes sociais, com repercussões no

subestimados). A pandemia começou nas grandes

ensino e aprendizagem. A UNESCO já alertou que

cidades e deslocou-se para o interior do país. Tudo

cerca de 40% dos países de baixa e média renda

indica que o Brasil viverá um período mais longo

não são capazes de apoiar alunos desfavorecidos

da epidemia com índices elevados de óbitos e

durante o encerramento temporário das escolas em

contágio, diferente de outros países também da

resposta à COVID-19.

CPLP que também passaram por um processo

à

redução

dos

rendimentos.

casos

confirmados

(avalia-se

que

agudo, mas de menor duração.
As mulheres estão mais vulneráveis devido à
fragilidade económica, uma vez que grande parte

Existem quatro fatores que determinam a situação

delas trabalha no setor informal e este regista

da epidemia no país: 1) conta com um sistema

algumas restrições no seu funcionamento.

público de saúde, embora tenha sido esvaziado
nos últimos anos; 2) o tamanho continental do país;
3) um governo central que nega a pandemia, não
assume

“O aumento da fome e desnutrição entre os jovens e
crianças, bem como o aumento de doenças mentais,
violência baseada no género física, sexual e/ou
psicológica, trabalho infantil e abandono" (ADRA
Angola, questionário julho 2020).

medidas

coordenação
de

e

isolamento

coloca
social;

em
4)

causa

as

profunda

desigualdade e vulnerabilidades socioeconómicas
de grandes proporções.
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A

economia

sofreu

um

forte

impacto

e

Os povos indígenas e populações tradicionais

provavelmente viverá neste ano uma situação de

têm enfrentado fortes desafios, sofrendo forte

depressão (previsão de -6,5%). O desemprego, que

ameaça com o contágio da COVID-19, crescendo o

já tinha índices muito altos antes da pandemia,

número de mortes entre os povos indígenas. A

continua a crescer. A agricultura familiar tem

situação de isolamento social provocou aumento

perdido a capacidade de escoamento da sua

no

produção: com a suspensão das aulas, o programa

mulheres.

de

insegurança alimentar venha a ser ainda mais

Alimentação

Escolar

enfrenta

grandes

dificuldades para atender as famílias de alunos que

índice

de
É

violência
expectável

doméstica
que

a

contra

as

situação

de

grave.

estão sem aulas. Como sublinha o FBSSAN (Fórum
Brasileiro pela Soberania e Segurança Alimentar e

CABO VERDE

Nutricional)

e

Cinquenta e oito por cento da população cabo-

municípios, de forma exemplar, estão apostando no

verdiana trabalha no setor informal (WFP, 2020) e

fortalecimento do PNAE [Programa Nacional de

35.2% (179.909 pessoas) vive em pobreza absoluta

Alimentação Escolar] para atravessar esse cenário,

global, ou seja, vive em agregados familiares com

infelizmente, outros estão optando por fazer a

consumo médio anual por ano abaixo do limiar da

aquisição da alimentação escolar exclusivamente

pobreza (INE-CV, 2018).

“Enquanto

alguns

estados

em grandes redes de supermercado".
A economia de Cabo Verde depende, em grande
De facto, em muitos Municípios e Estados, os

medida,

governos têm vindo a distribuir vouchers

às

investimento externo, remessas de emigrantes, e

famílias para compra em grandes superfícies de

do turismo, este último tem proporcionado um

distribuição em detrimento da compra direta aos

crescimento social e económico e considerável. O

agricultores familiares, enfraquecendo, por um

turismo é a atividade âncora da economia cabo-

lado, economicamente os agricultores familiares e

verdiana no que diz respeito à criação de emprego.

de

ajuda

ao

desenvolvimento,

do

fragilizando, simultaneamente, a imunidade dos
estudantes, ao facilitar o consumo de alimentos
mais industrializados e prejudiciais à saúde.

“Obesidade e má nutrição são uma agenda única
com diferentes faces (…) e vemos que grandes
transancionais de alimentação não saudável
aproveitam muito este momento para fazer
campanhas mediáticas poderosíssimas para
manter a sua imagem de colaboradoras nesta
crise (…) a alimentação também é a expressão de
toda a economia mundial!” (UnB, webinar
Alimenta CPLP!, 19 maio 2020).

“São principais impactos as limitações na
circulação entre as ilhas, perdas de postos de
trabalho, sobretudo, no setor de turismo, que
emprega muitas mulheres” (Universidade de
Cabo Verde, questionário julho 2020).
A redução da atividade turística e restauração,
acompanhada pelas limitações de circulação de
pessoas em virtude do estado de emergência que
se encontrava em vigor, provocou de imediato uma
redução nas vendas das empresas de distribuição
alimentar e supermercados.
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A pandemia COVID-19 veio afetar sobretudo os
setores do turismo e restauração. A hotelaria é o
setor que sofreu o maior impacto negativo, com o
encerramento

da

totalidade

das

unidades

hoteleiras. De acordo com declarações do Ministro
das Finanças, “prevê-se uma perda de meio milhão
de turistas em 2020, quebra superior a 60% face a
2019, além de um corte de 4% no Produto Interno
Bruto (PIB), devido à COVID-19”.

GUINÉ-BISSAU
A

última

previsão

do

Governo

cabo-verdiano

As medidas de confinamento afetaram a população

aponta para uma revisão do Orçamento do Estado

guineense de forma severa devido à economia

para 2020 com um cenário de défice orçamental

informal. De notar que menos de 5% da população

que dispara de 2 para 10% do PIB, com a

guineense tem acesso à segurança social formal

correspondente “explosão” da dívida pública e

(UNDP, 2020). Com o estado de emergência

uma recessão económica de 4 a 5% do PIB, contra

decretado, as pessoas ficaram impossibilitadas de

o crescimento anual acima de 5% que se registava

circular internamente e para os países vizinhos, o

até agora. Ainda de acordo com o representante, a

que dificultou bastante a vida económica das

taxa de desemprego poderá chegar aos 20%.

mulheres que viviam de economia informal e que
circulavam entre as regiões e entre os países para

A distribuição de cereais diminuiu 80% em Cabo

comprar e vender suas mercadorias. A reabilitação

Verde comparado com a média dos 5 anos

de frigoríficos nas regiões de Gabu e Bafatá, por

anteriores.

exemplo,

Como

resultado,

os

stocks

destes

poderia

evitar

que

as

mulheres

cereais acabarão mais rapidamente que o normal,

vendedoras de peixe precisassem se deslocar até a

tornando

capital Bissau ou até países vizinhos para comprar

as

famílias

mais

dependentes

de

mercados em um momento no qual as fontes de

pescado depois por elas vendido.

rendimento estão a ser ameaçadas (WFP, 2020).
Assistimos

no

país

a

alguma

dificuldade

no

escoamento dos produtos nos mercados informais
e limitações em termos de circulação entre as ilhas.
Estes fatores impactaram negativamente, também,
as vendedoras de mercados informais e hortícolas,
que

enfrentaram

o

fechamento

dos

referidos

mercados.
Segundo o Instituto Cabo Verdiano de Igualdade e
Equidade de Género (ICIEG), a violência baseada
no género aumentou 8% em Cabo Verde durante os
dois meses de vigor do estado de emergência (abril
e maio).

“Na Guiné Bissau, o mercado formal é
maioritariamente dominado pelos homens e as
mulheres se ocupam mais com a informalidade.
Na pandemia, o impacto recaiu principalmente
nas mulheres que não podiam continuar a realizar
a maior parte de suas atividades. Mulheres são
principais utilizadoras do transporte público tanto
para seus negócios como para cuidar da saúde de
seus filhos e, com a pandemia, muitas deixaram de
acessar centros de saúde principalmente as do
interior. E, no geral, a pandemia agravou a fome na
Guiné
Bissau.”
(PADES
Projeto
do
Desenvolvimento Económico das Regiões do Sul,
questionário julho 2020).
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No panorama económico, o país estava num

MOÇAMBIQUE

percurso de decréscimo sobretudo devido à queda

Em fevereiro de 2020, a insegurança alimentar no

da produção do caju causada pelas condições

país afetava já cerca de 1.6 milhões de pessoas, a

climatéricas desfavoráveis e declínio dos preços

par

(base da economia nacional de exportação).

sobrecarregado, com altos números de desnutrição

de

um

sistema

de

saúde

fraco

e

(FAO, 2020b).
Nos últimos dois anos, o preço do caju bruto,
rendimento de cerca de 80% da população, caiu
quase 60%. A dependência da castanha de caju

apenas concede crédito ao setor do caju, o qual

“As mulheres já comem menos, e refeições menos
nutritivas para deixar mais comida para os seus
filhos e em tempos de crise isto pode tornar-se
agudo. O trabalho de cuidado não remunerado
aumenta desproporcionalmente para as mulheres
e o efeito é maior nas famílias mais pobres com
lares maiores” (WFP Moçambique, questionário
julho 2020).

representa a quase totalidade das exportações do

Em Moçambique, a COVID-19 afetará comunidades

país. Conduz, assim, a uma forte vulnerabilidade

que

em termos de segurança e soberania alimentar. O

choques como ciclones, secas, inundações e

país é altamente dependente das importações de

conflitos (incluindo, a zona norte nas províncias de

arroz (22%), óleo de palma (6%) e frango (2%).

Cabo

para a sobrevivência económica expõe dois terços
da população a choques dos termos de troca. Os
termos de troca entre arroz e caju provavelmente
aumentarão em 2020 (UNDP, 2020). O setor da
agricultura familiar (criação de gado, horticultura,
etc) permanece ignorado pelo setor financeiro, que

muito

recentemente

Delgado

severamente

e
os

sofreram

Nampula),
seus

que

grandes

afetaram

meios

de

A Guiné-Bissau tem a segunda maior prevalência

subsistência. Importa salientar que é de extrema

de desnutrição na África Ocidental depois da

importância

Libéria (UNDP, 2020) e os impactos da COVID-19

condicionado por não haver sistema de água para

serão

a lavagem das mãos nos bairros, mercados que

muito

intensos

para

os

grupos

mais

a

higienização,

o

que

fica

vulneráveis, em particular para as mulheres. De

proporcionem condições a frequentes higienização

facto,

da população.

muitas

horticultura

mulheres
é

uma

rurais

das

(para

fontes

quem
de

a

renda

predominante) estão com dificuldades em acessar
sementes para a campanha agrícola, a partir de
outubro, porque, com a fome, algumas consumiram
no seio de suas famílias amendoim, feijão e até
sementes de arroz que haviam guardado para
sementeira.
A explosão da pobreza urbana e as situações
dramáticas

de

fome

na

Guiné

Bissau

são

“Com o encerramento dos mercados, foram
atingidas a vendendeiras que na sua maioria são
as chefes de família. A piorar a situação os filhos
estão acantonados em casa. No campo, onde a
mulher é, em geral, o garante da produção de
alimentos,
o
fluxo
comercial
baixou
consideravelmente” (Universidade de Zambeze Moçambique, questionário julho 2020).

expectáveis no contexto dos impactos da COVID19.

O país é um importador líquido de alimentos,
nomeadamente da África do Sul, situação que pode
ser alterada em culturas alimentares que estejam
na base da cultura alimentar local.
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PORTUGAL

A pandemia COVID-19 levou a uma queda na
atividade económica, com reflexo no aumento do
desemprego, das situações de precaridade laboral
e na diminuição do rendimento das famílias e
respetivo poder de compra. Também os hábitos
alimentares e as dietas sofreram mudanças, face às
medidas de confinamento e condicionamento da
mobilidade impostas pela pandemia (encerramento
de hotéis, restaurantes e cantinas escolares) e ao

“No setor informal a situação é até dramática, pois a
maioria das actuantes são mulheres, portanto elas
são as que perderam seus investimentos de
pequenos negócios” (Marcha Mundial das
Mulheres, Moçambique, questionário julho 2020)

condicionamento

do

acesso

às

empresas

de

Os setores mais afetados com a pandemia são a

situação

hotelaria, turismo e restauração, dada a redução

confinamento, devido a problemas financeiros, que

substancial no número de visitantes. De acordo

se juntam às 8,3% das pessoas que já estavam com

com a Confederação das Associações Económicas

dificuldades económicas. O mesmo estudo revela

de Moçambique (CTA), o país perdeu 30% da sua

que 33,7% dos inquiridos reportaram preocupação

capacidade produtiva/transformadora, com quedas

quanto ao acesso aos alimentos no futuro.

alimentos.
Um estudo realizado pela Direcção-Geral da Saúde
revela que cerca de 1/3 das pessoas enfrentou
de

insegurança

alimentar

durante

o

mensais de faturação na ordem dos 53 milhões de
euros.
Os impactos da pandemia serão muito elevados,
prevendo-se um aumento de mais de 100% da
insegurança

alimentar

severa

e

moderada.

A

população urbana (vendedores ambulantes nos
passeios ou ambulatório) dependente do comércio
informal será a mais afetada.
As mulheres rurais são uma importante força para o
desenvolvimento de Moçambique, representando

“A Covid-19 resultou num aumento de famílias em
insegurança alimentar e com maiores dificuldades
em aceder a uma alimentação suficiente e
diversificada (…) o Banco Alimentar reportou cerca
de 11.000 pedidos de ajuda. As mulheres são um
dos grupos mais vulneráveis à pandemia (…)
primeiro por terem vínculos mais precários e
porque são a maioria nos setores mais afetados”
(FIAN Portugal, questionário julho 2020).

87.3% da força de trabalho na agricultura. Como

Por outro lado, segundo os dados recolhidos num

salientado

inquérito

pela

ONU

Mulheres

Moçambique,

dirigido

às

instituições

sociais

da

quando investimos nas mulheres provocamos um

sociedade civil, e que incluiu respostas também de

efeito multiplicador forte em projetos económicos e

instituições públicas, realizado pela Rede Europeia

reforçamos
comunidades,

a

capacidade
sociedades

e

das

famílias,

Anti-Pobreza de Portugal (EAPN) durante a fase de

países

durante

confinamento,

a

pandemia

COVID-19

veio

gerações: acabar com desigualdades no acesso

aumentar os fatores de vulnerabilidade social e

aos recursos acrescentaria a produção agrícola

económica

entre 2.5% e 4% propiciando a segurança alimentar.

situação de vulnerabilidade social, acrescendo

vivenciada

pelas

pessoas

já

em

uma nova vulnerabilidade sanitária.
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Muitas famílias confrontaram-se, no contexto da

que não foram compensados com qualquer apoio

pandemia, com um aumento das suas despesas

específico,

diárias, não só de eletricidade, água, gás, mas

condições de acesso às plataformas digitais que

também

pela

foram criadas. E também ao nível dos transportes

COVID-19 foram os trabalhadores com vínculos

públicos, que a maioria das mulheres rurais utiliza,

precários (60%), as pessoas idosas que vivem

observou-se uma maior limitação deste meio de

isoladas

deslocação.

alimentação.

(58%),

os

Os

mais

afetados

desempregados

(55%),

as

pois

a

grande

maioria

não

tem

famílias numerosas em situação de pobreza e/ou
superlotação (52%) e as famílias monoparentais em
situação de pobreza ou sem rede de apoio (51%).
No

lado

da

capacidade

produção,

de

utilizar

os
os

produtores

meios

com

informáticos

conseguiram rapidamente criar soluções baseadas
na entrega direta de cabazes, tendo os demais
ficado restringidos aos mercados e feiras locais,
tendo

havido

perturbações

de

muitas

destes

espaços durante a primeira fase da quarentena.
Assistiu-se ao acúmulo de stocks e dificuldades de

“Agravaram-se significativamente os problemas
das mulheres agricultoras, que ficaram ainda mais
isoladas, sem acesso aos mercados onde
normalmente comercializam as suas produções,
quer fossem os mercados e as feiras locais, quer
seja na ligação direta que muitas têm à
restauração e a outros canais de comercialização,
como são, por exemplo, no setor da floricultura os
casamentos e as cerimónias fúnebres que
cessaram completamente, sendo a floricultura um
setor onde predominam as mulheres” (CNA,
questionário julho 2020).

acesso ao trabalho imigrante que constitui uma
parte considerável da mão de obra no setor

De facto, a floricultura foi um dos setores mais

agrícola

portuguesa.

afetados pela pandemia (além de laticínios, queijo,

Verificaram-se também trabalhadores rurais em

vinho, carne - suínos e aves). No apoio à família,

situações

principalmente aos filhos menores que foram

e

na
de

agroindústria
vulnerabilidade

acrescida,

nomeadamente sobrelotação de residências e com

obrigados a permanecer e a estudar em casa, as

acesso

mulheres rurais também se confrontaram com

reduzido

ou

nenhum

a

material

de

condições muito mais desfavoráveis para prestar

segurança sanitária.

esse apoio, relativamente as que vivem em centros
As primeiras semanas do estado de emergência

urbanos.

geraram grandes dificuldades aos pescadores
artesanais devido à quebra abrupta na compra de
pescado. Apesar das medidas para a aquisição de
máscaras e outros equipamentos, as condições de
trabalho

dos

pescadores

demonstraram

estar

aquém das normas emitidas pela Direção Geral de
Saúde, dado o tamanho reduzido e a longevidade
da grande maioria das embarcações. Nos mercados
e nas feiras, são essencialmente as mulheres que lá
comercializam as suas produções agrícolas e, com
o encerramento destes canais de comercialização,
sofreram uma quebra brutal nos seus rendimentos,
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

O PNUD, em março de 2020, previu vários cenários

A população total (referente a 2019) é de 205.965 e

que iriam conduzir para a fragilização de São Tomé

a população ativa é de 73.971 (PNUD, 2020). Cerca

e Príncipe dentro do panorama da pandemia da

de 68% da população vive abaixo da linha de

COVID-19. A primeira diz respeito à exportação

pobreza e 29% é afetada pela pobreza extrema

concentrada do cacau e a segunda diz respeito ao

(PNUD). As mulheres são as mais atingidas, apesar

turismo, que terminam inevitavelmente por estar

de constituírem metade da força produtiva na

dependentes

agricultura. O presente choque da oferta agregada

antecipa uma redução no turismo de 54.6%, que

global e subsequente efeito de contração da

influenciará a redução do consumo interno.

do

mercado

europeu.

O

PNUD

procura global agregada afetam,, diretamente, a
economia de São Tomé e Príncipe por duas vias: i)

TIMOR-LESTE

contração da procura externa turística (consumo

As famílias têm enfrentado uma situação de

interno de não residentes) e; ii) contração da oferta

insegurança alimentar no período geralmente mais

externa de bens e serviços (quebra nas cadeias de

favorável

bens e serviços de abastecimento).

Quarenta por cento dos domicílios estão já a

de

um

ano

típico,

com

colheitas.

reduzir a quantidade de comida pelo menos uma
Com os constrangimentos impostos à mobilidade e

vez por semana. Segundo estudo recente da

à entrada e saída de barcos e aviões, São Tomé e

OXFAM (2020), as famílias rurais têm vindo a

Príncipe, de pequena dimensão e insular, acabou

aumentar

por ressentir-se fortemente, vendo, por exemplo, o

constatando-se um retorno ao espaço rural.

em

tamanha

e

número

de

meses,

preço das sementes hortícolas (que chegavam via
aérea maioritariamente) disparar.

Ainda segundo o mesmo estudo, a segurança
alimentar das famílias é impactada pela COVID-19:
81% dos domicílios relataram que a COVID-19
afetou as suas fontes de alimentos e renda. A

“Esta COVID fez despertar para uma nova
agricultura em São Tomé e Príncipe (…) Temos de
repensar toda a nossa política e toda a nossa ação
no setor agrário (…) no sentido da autossuficiência.
Não podemos ser tão vulneráveis (…) torna-se
necessário que as políticas agrícolas sejam
vocacionadas no futuro para a produção
alimentar” (Centro de investigação Agronómica e
Tecnológica CIAT-STP, webinar Alimenta CPLP!,
19 maio 2020).

poupança doméstica e os stock de alimentos tem-

Acresce, ainda, um conjunto de riscos associados à

galinhas. Os choques económicos são severos e

pandemia COVID-19: i) Sistemas de saúde débeis

diversos: 92% das famílias indicaram que não

(i.e, menor número de unidades de cuidados

tinham conseguido viajar para o mercado nos

intensivos

últimos

e

de

ventiladores);

ii)

Exposição

se revelado limitado: 64% das famílias têm dois
meses

ou

incluindo

menos
18%

de

que

alimentos
têm

armazenados,

nenhum

alimento

armazenado.
Os níveis de gado caíram drasticamente em
comparação com 12 meses atrás: menos de um
terço de porcos e menos da metade do número de

meses;

82%

foram

afetados

pelo

acrescida dos seus produtos e serviços ao ciclo

fechamento de mercados / lojas; e 74% haviam

económico mundial, altamente dependente da

experimentado alimentos reduzidos / indisponíveis

procura das economias avançadas e por isso mais

nos mercados (OXFAM, 2020; Rapid Food Security

vulneráveis à crise (PNUD, 2020).

Assessment).
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4. RESPOSTAS DOS GOVERNOS À PANDEMIA COVID-19
Na generalidade dos países da CPLP, foram disponibilizados instrumentos de apoio e proteção /
assistência social emergencial, como planos de emergência e de contingência, e Planos Nacionais de
Preparação e Resposta à Pandemia COVID-19. Em São Tomé e Príncipe, foram distribuídas cestas básicas
/ cabazes para garantir o acesso à alimentação por parte das famílias mais vulneráveis; em Angola, além
da distribuição de cestas básicas, será iniciada a primeira fase do programa de transferência monetárias
(ainda que com valor muito aquém do necessário) para as famílias profundamente afectadas pela crise
económica. No Brasil, foi aprovado pelo Senado Federal, no início de agosto de 2020, o projeto de lei
735/2020 Emergencial da Agricultura Familiar, que visa garantir a produção de alimentos por agricultores
e agricultoras familiares que tiveram sua renda e o escoamento de produtos impactados pela pandemia.
Bancos Alimentares ao domicílio para os mais velhos e doentes crónicos, com preço reduzido, foram
disponibilizados em Portugal, bem como vistos temporários foram concedidos para migrantes que
aguardavam autorização de residência, de forma a assegurar os seus acessos a saúde, segurança social,
habitação e estabilidade laboral. O Governo estabeleceu também um conjunto de medidas com vista a
colmatar o impacto do isolamento e da crise provocada pelo contexto de pandemia, tais como a
prorrogação extraordinária das prestações de desemprego e das prestações do sistema de segurança
social. Porém, o aumento dos pedidos de ajuda junto de instituições sociais, a nível alimentar, financeira
e outras, reflete a vulnerabilidade económica que atingiu a população beneficiária destes serviços e os
quais indicaram ter dificuldade em dar resposta adequada.
Face ao aumento da violência baseada no género, foram criadas e/ou reforçadas linhas SOS de apoio às
mulheres e meninas vítimas de violência baseada no género; neste contexto, Cabo Verde implementou a
campanha “Bu ka sta bo só” ('Não estás só’) e “Mascara-19”, de denúncias de casos de violência
doméstica e violência sexual, que veio possibilitar o envio de mensagens gratuitas e mensagens nos
meios de comunicação e em várias outras plataformas.
Destacam-se também medidas públicas transversais destinadas a garantir a capacidade de sobrevivência
das empresas (linhas de crédito, reforço do crédito à exportação, postergação do cumprimento das
obrigações financeiras e postergação do pagamento de rendas). Na área tributária, foram implementadas
medidas para relaxar as condições de pagamento de impostos e adiar o pagamento de contribuições
sociais. Nas medidas de apoio ao emprego, foi criado em Portugal um esquema simplificado de layoff,
que garante 2/3 da remuneração dos trabalhadores, um regime excepcional de apoio familiar para
aqueles que precisam ficar em casa para apoiar crianças até 12 anos de idade. Em Cabo Verde, foi
assegurado rendimento solidário para o setor informal (em que o Estado garante aos trabalhadores 50%
do salário médio mensal), rendimento social de inclusão (pagamentos diretos às famílias mais
vulneráveis, idosos e vendedores ambulantes - principalmente mulheres) e ajuda alimentar (incluindo a
distribuição de alimentos para 22.500 famílias identificadas como as mais vulneráveis com base,
maioritariamente, em alimentos importados).
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Efetivamente, vários países como Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe, onde a informalidade do trabalho
é muito significativa,

caminham no sentido de

construção de programas de apoio à formalização
de atividades económicas informais (que conta
com uma forte presença feminina).
Também em Angola, foi criada uma lei de proteção
das

mulheres

zungueiras

e

vendedores

ambulantes. Em Angola, ações de empoderamento
das

mulheres

foram

promovidas,

através

de

microcrédito por via das caixas comunitárias de
crédito e fundos rotativos de poupanças.
Em muitos países da CPLP, foram promovidos
apoios

a

sistemas

/

mercados

territoriais

de

alimentos. Em Angola, por exemplo, assistiu-se à
alteração da dinâmica económica do país, antes
totalmente dependente das importações e agora
voltando-se

para

o

mercado

interno

para

a

Em

Portugal,

a

situação

de

dificuldade

de

satisfação das necessidades de suprimento de

abastecimento motivou a criação pelo Ministério da

alimentos

do

Agricultura da plataforma digital “Alimente quem o

investimento no fomento da produção nacional.

alimenta”, que visa promover o consumo de

Neste contexto, o Banco de Desenvolvimento de

produtos locais através do estabelecimento de uma

Angola apoiará (26,3 mil milhões de kwanzas,

relação

correspondendo a 41.849.270 USD) os operadores

consumidores.

que queiram comprar produtos de origem nacional,

importância da produção alimentar local, quer

com o objetivo de exportar ou mesmo comercializar

agrícola,

localmente,

segurança alimentar das populações. Também em

e

bens

essenciais,

promovendo

assim

através

os

produtos

mais

quer

direta
Esta

entre

medida

piscícola,

na

produtores
veio

reforçar

manutenção

e
a
da

São Tomé e Príncipe se destaca a campanha “Bamo

nacionais.

ximia pa non tê qua cume” (vamos semear para ter
Em Moçambique, tem-se destacado a importância

coisa que comer), de incentivo à produção local

de uma política de mercado local sólida para que

nacional. Em Cabo Verde, foram adotadas medidas

produtos

a

de compensação financeira à MOAVE (Moagem de

necessidade de criação de mais vias de acesso e

Cabo Verde) para preservar o preço atual da

de existência de mercados de produtos agrícolas

farinha de trigo.

nacionais

sejam

consumidos,

mais próximas aos consumidores. Em Portugal, a
situação de dificuldade de abastecimento motivou

É fundamental que programas inspiradores para as

a

da

realidades dos países de língua portuguesa, como

plataforma digital “Alimente quem o alimenta”, que

sejam o Programa Brasileiro de Aquisição de

visa promover o consumo de produtos locais

Alimentos

através do estabelecimento de uma relação mais

normativas sobre quota de acesso aos recursos

direta entre produtores e consumidores.

pelas mulheres.

criação

pelo

Ministério

da

Agricultura

(PAA),

sejam

retomados,

incluindo
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Tem-se assistido igualmente a uma pressão social

Sob o Plano de Resposta da ONU para a COVID-19,

forte de um conjunto de organizações, liderado

as três agências baseadas em Roma (FIDA, FAO e

pelo Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança

PMA) desenvolveram um plano de preparação e

Alimentar

do

resposta à COVID-19, incluindo uma estratégia de

Programa Nacional de Alimentação Escolar com a

longo prazo relacionada com a recuperação e com

compra de, pelo menos, 30% dos alimentos

o fortalecimento da resiliência da população,

produzidos pela Agricultura Familiar. Não obstante

particularmente

estas trajetórias históricas muito relevantes e

garantir a disponibilidade de insumos agrícolas

inspiradoras da própria construção da governança

para a safra agrícola 2020/21.

e

Nutricional,

pela

execução

da

mais

vulnerável,

visando

da segurança alimentar e nutricional na CPLP,
como um todo, e nos países que a compõem, em

Diante

vários

investimentos

reformulação de programas de fomento agrícola e

de

fortalecimento

contextos

avultados

em

assistiu-se

grandes

a

cadeias

insumos

do

contexto
da

atual,

estão

resiliência

alimentar

e

nutricional,

assinalar que na região da América Latina e

internacionais e das Nações Unidas; é o caso, por

Caribe, como indicada a CONTAG, assistiu-se a um

exemplo, da reformulação de projetos é o caso, por

aumento

exemplo,

de

30%

nas

vendas

de

aplicativos de fast food .

da

por

curso

agrícolas e alimentos processados. É importante

estimado

suportados

em

reformulação

de

organizações

projetos

em

andamento por parte do FIDA em Moçambique,
como o Projeto de Financiamento de Empresas

A pandemia tem demonstrado que as principais

Rurais

(REFP)

e

o

Projeto

esferas para o desenvolvimento de soluções e

Mercados Rurais (PROMER), que estão a ser

políticas de segurança alimentar são o poder local,

reajustados para contemplar ações de resposta

as esferas municipais e comunitárias, a partir da

relacionadas à COVID-19. Outro exemplo é a

disponibilização do acesso aos alimentos via

readaptação dos projetos do FIDA em Angola,

agricultores familiares locais, o que significa, por

Stallholder

um lado, a promoção da agricultura familiar e da

(SAMAP) e Agricultural Recovery Project (ARP),

economia local e, por outro lado, o fornecimento

para ações de resposta relacionadas à COVID-19.

Agricultural

and

de

Promoção

de

Commercialization

de alimentos saudáveis.
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5. RESPOSTAS A PARTIR DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, DA
SOCIEDADE CIVIL E DOS CIDADÃOS
Têm-se multiplicado um pouco por todo o espaço de língua portuguesa as ações de resistência dos
sistemas territoriais alimentares, com base nos mercados locais, no conhecimento indígena, na economia
solidária, na ajuda mútua. Em alguns casos, num diálogo e colaboração com as autoridades,
especialmente no nível local e municipal.
As ações de sensibilização e webinars sobre o uso de alimentos produzidos localmente cresceram
exponencialmente. É o caso do processo preparatório para a Conferência Popular por Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional, no Brasil, do ciclo de intercâmbios internacionais virtuais
conversas@mesa, em Portugal, dos webinars organizados pelo Fórum das Mulheres Moçambicanas, das
sessões live em torno dos 20 anos da Marcha das Margaridas, do Festival que inicia em agosto de
juventude rural no Brasil, entre muitos outros.
Redes de solidariedade dos movimentos sociais e apoio de ONGs têm-se multiplicado na distribuição de
cestas de alimentos in natura ou refeições prontas nos bairros populares e para moradores em situação
de rua; distribuição de alimentos também em comunidades rurais mais pobres e também material de
higiene. A ação dos diferentes Bancos Alimentares e organizações afins para assegurar a alimentação aos
grupos mais vulneráveis tem tido reforçada em Portugal , onde também as Juntas de Freguesia tiveram
um papel muito importante no apoio às pessoas idosas que estão mais isoladas e menos autónomas.
Em Cabo Verde , as ONGs e demais organizações da sociedade civil têm organizado campanhas de
distribuição de cestas básicas e máscaras. Registou-se também uma forte participação dos caboverdianos na diáspora que enviaram várias formas de ajudas.
Na Guiné Bissau , algumas iniciativas de associações de comunidades e de bairros fizeram quotizações
para fornecer materiais de prevenção e em alguns casos produtos alimentares. Também na Guiné
Equatorial tiveram lugar doações de alimentos.
Em Moçambique, foi criada uma rede de mulheres das organizações da sociedade civil e outras que
fazem parte dos movimentos sociais para responder à situação dos ataques em Cabo Delgado, através de
campanhas de angariação de fundos ou de produtos não perecíveis. Também grupos de mulheres
moçambicanas têm apoiado mulheres que vivem com HIV e não dispõem de condições para se
alimentarem devidamente, através da distribuição de sopas solidárias pelas famílias carenciadas.
Também a campanha “O povo pobre do campo cuidando do povo pobre das cidades” (abril de 2020) é
ilustrativa da mobilização e solidariedade, do papel da ação coletiva e do compromisso com a soberania
alimentar.
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Trata-se de uma campanha lançada pelo MST Movimento dos Sem Terra, no Brasil. Só no Estado
do Paraná, mais de 45 toneladas de alimentos
foram doadas por 10.000 famílias assentadas a
famílias e pessoas das periferias das grandes
cidades, a hospitais, asilos, entidades assistenciais.
No Estado de Curitiba, o MST preparou, a partir dos
alimentos

produzidos,

marmitas

quentes,

que

distribuiu pelas comunidades tradicionais mais
isoladas no interior e população em situação de

iniciadas no período COVID-19 tenham condições

rua: mais de 500 “quentinhas” foram distribuídas

para se concretizar em ações efetivas, resilientes e

nas praças Tiradentes e Rui Barbosa.

duráveis.
dos

Como foi destacado por membro da Direção da

movimentos sociais e organizações da sociedade

HASATIL - Hametin Agrikultura Sustentavel (Timor

civil brasileiros pela promoção da agricultura

Leste, webinar 23 junho 2020), “precisamos de

familiar, pelo relançamento de programas de

maior

abastecimento e pela reativação da compra de 30%

sensibilização para prevenção COVID-19 e criação

da

de

de sistemas alimentares sustentáveis. Através de

alimentação escolar tem possibilitado um avanço

mensagens, de informações, de comunicações”. A

considerável mesmo num contexto sanitário e

Plataforma Alimenta CPLP! pretende efetivamente

político muito desfavorável, como se ilustra com a

contribuir para esta partilha e intercâmbio de

recente aprovação de projeto de lei brasileiro sobre

conhecimentos e experiências, envolvendo os

a

múltiplos

A

reivindicação

agricultura

agricultura

constante

familiar

familiar

por

nos

ou

a

parte

programas

Campanha

pela

partilha

atores

de

e

informação.

muito

Reforçar

particularmente

os

retomada do Programa de Aquisição de Alimentos

agricultores familiares. Aqui reside um dos grandes

(PAA) liderada pela Articulação Nacional de

dilemas da Plataforma: “pensar a prazo” mas agir

Agroecologia, que resultou na liberação de 500

com a urgência que o momento nos impõe.

milhões de reais (sem atender, não obstante, à
demanda orçada em 1 bilhão de reais).
Em alguns países, a produção e o acesso aos
mercados

locais

de

alimentos

ocorreram,

principalmente, por meio de redes sociais e
aplicativos de marketing específicos, com entrega
direta

no

determinado.
consumidor

domicílio
A
foi

ou

relação
fortalecida

retirada
entre
e

em

local

produtor

tornou-se

e

mais

próxima. A economia social e solidária fortaleceu
a organização dos agricultores e a gestão de seus
empreendimentos

comerciais.

Foram

também

fortalecidas redes de organizações urbanas. É
importante que as ações da sociedade civil

“Essa partilha é essencial (…) mas o tempo de uma
semana, de um mês, de um projeto de um ano,
dois anos… Isso não existe na agricultura (…) nós
comemos uma vida inteira, não comemos um dia.
Nós para comer precisamos de produzir e isso não
se faz num dia nem em dois nem em três. E aliás
estas famílias não pensam (…) no prazo de dois ou
três anos, pensam num projeto de uma geração.
De pai para filho; de filho para neto. E isso implica
pensarmos a prazo (…) pensar em formas de viver
resilientes, que se sustentem no tempo; nós só
conseguimos dar esse passo e fazer essa troca
efetiva dialogando muito…” (ESAV / Mecanismo
das Universidades no CONSAN-CPLP, webinar 23
junho 2020).
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6. CONSIDERAÇÕES E
RECOMENDAÇÕES
Atendendo às recomendações do relatório do Painel de
Peritos de Alto Nível do Comité Mundial de Segurança
Alimentar das Nações Unidas (HLPE) de 2019, serão
necessárias inovações para promover sistemas
alimentares sustentáveis e resilientes, estas entendidas
como o processo pelo qual indivíduos, comunidades ou
organizações
geram
mudanças
na
formulação,
produção ou reciclagem de bens e serviços, bem como
mudanças no ambiente institucional circundante.
Inovação também se refere às mudanças geradas por
esse processo.
Uma premissa fundamental para o fornecimento de
alimentos saudáveis à maioria da população vulnerável
é a criação de um ambiente político favorável ( enabling
policy environment ) e a coordenação de políticas
setoriais, mobilizando a construção de alianças políticas
e coligações com outros atores sociais (FAO, 2018a).
O Comité Global de Segurança Alimentar (CSA) é a
plataforma de governança internacional sobre
alimentação mais inclusiva e deve, portanto, assumir o
papel de liderança na coordenação de uma resposta
global para garantir a segurança alimentar e a
realização do direito à alimentação, em estreita
colaboração com outras agências competentes.
No espaço da CPLP, este ambiente político favorável
deverá ser reforçado a partir da ação do CONSANCPLP , aprovado ao mais alto nível em reunião dos
Estados-Membros da CPLP, em 2012, e inspirado no
CSA reformado em 2009.
A nível nacional, quase todos os países de língua
portuguesa contam já com Estratégia Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional e um Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
legalmente estabelecido.
Isto equivale a dizer que, sendo o ambiente político
após esta pandemia favorável à adoção de inovações
para a construção da sustentabilidade e da resiliência
alimentares, existem instrumentos normativos e legais
que permitem consolidar essas decisões. Este ambiente
favorável manifesta-se na ampla adesão de todos os
atores (sociedade civil, academia, governos, setor
privado e parceiros de desenvolvimento) à Plataforma
Alimenta CPLP!.
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É urgente conceder vez e voz às agricultoras e aos
agricultores familiares locais e às suas experiências
organizacionais, produtivas e comerciais.
A partilha de conhecimentos, experiências e práticas
diferenciadas é, neste contexto, particularmente
importante. A partir de tais ações, as diretrizes e
recomendações globais de políticas alimentares
deverão atingir o nível local, nos municípios e
territórios, a partir de espaços de diálogo e formulação
política. Poderão, assim, serem partilhadas boas
práticas, experiências e desafios relevantes na
operacionalização de respostas por parte dos diferentes
países e dos diferentes atores.
Tais respostas deverão ultrapassar a visão emergencial
de curto prazo e conferir prioridade à necessária
transformação dos sistemas alimentares, a partir de
propostas e parcerias coordenadas de longo prazo.
A resposta à COVID-19, além de nacional, deverá ser
também regional, a partir de uma articulação e ação
coordenadas, ao nível da CPLP e da região Africana.
“Países como a Guiné Bissau ou São Tomé e Príncipe ou
Cabo Verde muito dificilmente conseguirão sair de uma
situação de redução de remessas, de turismo, de ajuda
pública ao desenvolvimento, de exportação, se não tiver
uma abordagem de integração regional; essa abordagem
de integração regional passará necessariamente pela
criação de circuitos de transferência de recursos, de
competências, de serviços que possam permitir uma
resposta imediata” (Tiniguena - Guiné Bissau. Webinar
Alimenta CPLP!, 19 maio 2020).

Neste sentido, assume particular relevância uma
coordenação de esforços ao nível da CPLP, em linha
com a ESAN-CPLP, aprovada em 2012. Faz-se, assim,
necessário o fortalecimento da articulação entre os
espaços globais e regionais de diálogo político e destes
com os atores nacionais, uma vez que ainda atuam
isoladamente e de forma desarticulada, principalmente
durante a pandemia, o que prejudica a adoção e
implementação de diretrizes da política mundial.
A reativação do Escritório da FAO junto da CPLP
poderá ter um papel central nesse processo ,
assegurando
a
coordenação
multi-setorial
nos
diferentes níveis de atuação: “Reconhecemos o
excelente apoio que a FAO deu, através do seu escritório
em Lisboa, para ajudar a alcançar os resultados da
estratégia de segurança alimentar e nutricional da CPLP”
(Ministério de Agricultura de Portugal, webinar
Plataforma Alimenta CPLP!, 29 julho 2020).
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São imprescindíveis, por parte dos Estados-Membros,
ações ousadas e de urgência, que garantam uma
análise sobre o impacto das decisões e medidas
tomadas para fazer face à COVID-19 sobre o direito
humano à alimentação e nutrição.
Mecanismos de proteção social para os grupos
marginalizados e mais vulneráveis são imprescindíveis
neste cenário, como distribuição de alimentos, de
preferência produzidos por produtores familiares locais
de alimentos. Ficou evidente a centralidade das
respostas
locais
em
termos
de
acesso
e
abastecimento alimentar; assim, é fundamental
garantir que produtores familiares locais de alimentos
mantenham a sua capacidade de produzir e fornecer
alimentação adequada, por exemplo, através do apoio à
produção agroecológica, fomento de curtos circuitos
locais e cadeias de abastecimento, em detrimento de
importações de alimentos e de favorecimento de
supermercados
e
alimentos
industrializados
/
processados.
Afinal, “são estes agricultores familiares em crise que

estão a conseguir mitigar a crise imposta pela COVID19!” (FAO, webinar Alimenta CPLP!, 19 maio 2020).
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