
CARTA PARA 
PREVENÇÃO E GESTÃO
DE CRISES ALIMENTARES 
NO SAHEL E NA 
ÁFRICA OCIDENTAL RPCA

A 10 de Fevereiro de 1990, os Chefes de Estado dos países membros do Comité 
Permanente Inter-Estados de Luta contra a Seca no Sahel (CILSS) e os países 

doadores membros do Clube do Sahel adoptaram a Carta de Ajuda Alimentar, 
mediante proposta da Rede de Prevenção de Crises Alimentares (RPCA). A ambição 
deste código de conduta era de reduzir, tanto quanto possível, os efeitos perversos 
da ajuda alimentar, fazendo com que a mesma desapareça a médio prazo. 

Submetida a revisão, entre 2007 e 2011, através de um processo participativo 
e inclusivo, a Carta revista, rebaptizada « Carta para Prevenção e Gestão de 
Crises Alimentares », foi formalmente adoptada pelos Ministros encarregues da 
Agricultura e da Alimentação dos países membros da CEDEAO, pela Mauritânia 
e pelo Chade, na sua reunião de 17 de Novembro de 2011, realizada em Conacri 
(Guiné). Foi aprovada pela Cimeira de Chefes de Estados e de Governo da CEDEAO, 
na sua 40° Sessão Ordinária de 16 e 17 Fevereiro 2012.

As partes interessadas: Governos1, organizações intergovernamentais (OIG), organi-
zações da sociedade civil (OSC)2, bem como Parceiros Técnicos e Financeiros (PTF)3. 

1 O termo “Governos” refere-se aos governos dos 17 países (15 países membros da CEDEAO, mais a Mauritânia e o Chade).
2 O termo “OSC” inclui as organizações profi ssionais agrícolas, as organizações sindicais e de empregadores (os “parceiros 
sociais”), as organizações não-governamentais (ONG), as associações profi ssionais, as organizações caritativas, as 
organizações de base, as organizações que envolvem os cidadãos na vida local e municipal, o sector privado, etc.
3 PTF inclui os doadores bilaterais e multilaterais, bem como as organizações internacionais (o sistema das Nações Unidas e outros).

1 PreÂMBULo

Versão original: Francês



1. Que o Direito à Alimentação se encontra inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(Nações Unidas, 1948), tendo sido retomado no Pacto de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 
que entrou em vigor em 1976; considerando também que a sua implementação pode ser facilitada 
por meio do recurso às « Directivas voluntárias com vista à concretização progressiva do direito a uma 
alimentação adequada, no contexto da segurança alimentar nacional », aprovadas pela FAO (2004); 

2. Que a segurança alimentar, tal como definida pela Cimeira Mundial da Alimentação de 1996, 
comporta quatro dimensões: i) a disponibilidade física dos alimentos, ii) o acesso económico e físico 
aos alimentos, iii) a utilização dos alimentos e iv) a estabilidade das três outras dimensões no tempo;

3. O compromisso assumido pela comunidade internacional por ocasião da Cimeira Mundial da Alimentação 
(Roma, 1996), retomado e modificado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua Declaração 
do Milénio, de « Reduzir pela metade, até 2015, a parcela da população mundial cujos rendimentos são 
inferiores a um dólar US por dia, bem como a das pessoas que sofrem de fome » (ODM 1); 

4. Os compromissos dos países membros da CEDEAO, da UEMOA e do CILSS com vista a enquadrar 
as suas estratégias agrícolas e alimentares numa perspectiva de integração regional, nomeadamente 
a implementação de uma união aduaneira que facilite a livre circulação de pessoas e de bens no 
espaço regional, bem como de uma política comercial comum nas fronteiras desses espaços; 

5. Os compromissos dos países doadores e beneficiários que visam a aumentar a eficácia da ajuda 
para o desenvolvimento, respeitando os princípios fundamentais que são: (i) a liderança dos países 
beneficiários na elaboração das estratégias; (ii) a apropriação das estratégias de desenvolvimento 
pelos países parceiros; (iii) o alinhamento dos doadores por essas estratégias, pelas instituições 
e pelos procedimentos dos países; (iv) a harmonização e a transparência das intervenções; (v) a 
orientação da gestão da ajuda para a busca de resultados e, por fim, (vi) a responsabilidade mútua 
na obtenção dos resultados (Declaração de Paris sobre a eficácia da ajuda para o desenvolvimento, 
OCDE, Março de 2005; Programa de Acção de Acra, Setembro de 2008);

6. Os compromissos dos países doadores no âmbito da Convenção de Londres (Abril de 1999);

7. O objectivo da estratégia para o Sahel formulada no Quadro Estratégico de Segurança Alimentar 
(QESA), com vista a « assegurar até 2015 o acesso de todas as populações do Sahel, a qualquer 
momento, aos alimentos necessários a uma vida sadia e activa », por meio: (i) da promoção de uma 
agricultura produtiva, diversificada, sustentável e regionalmente integrada; (ii) do desenvolvimento, 
da fluidificação e da integração sub-regional dos mercados nacionais; (iii) da melhoria sustentável 
das condições de acesso de grupos e zonas vulneráveis à alimentação e aos serviços sociais básicos; 
(iv) da melhoria dos dispositivos de prevenção e de gestão de crises conjunturais, em coerência com 
a construção da segurança alimentar estrutural; (v) do reforço das capacidades dos protagonistas 
e da promoção de uma boa governança da segurança alimentar » (Cimeira de Chefes de Estado e 
de Governo dos países membros do CILSS, em Novembro de 2000); 

8. Os objectivos da política agrícola da UEMOA (PAU) de « contribuir de maneira sustentável para o 
atendimento das necessidades alimentares da população, para o desenvolvimento económico e 
social dos Estados membros e para a redução da pobreza, permitindo: a) a realização da segurança 
alimentar da União, aperfeiçoando o funcionamento dos mercados de produtos agrícolas; b) a 
melhoria das condições de vida dos produtores agrícolas, desenvolvendo a economia rural e 
revalorizando os seus rendimentos e o seu estatuto social » (PAU, Cimeira de Chefes de Estado e 
de Governo dos países membros da UEMOA, Dezembro de 2001);

C onsiderando 



9. Os objectivos da política agrícola da África Ocidental (ECOWAP/PDDAA) que visam a « garantir a 
segurança alimentar da população rural e urbana da África Ocidental e a qualidade sanitária dos 
produtos, no âmbito de uma abordagem que assegure a soberania alimentar da região, reduzir a 
dependência relativamente às importações, dando prioridade às produções alimentares, bem como 
à transformação das mesmas, através da valorização e da exploração das complementaridades e das 
vantagens comparativas no seio da região » (ECOWAP, Cimeira de Chefes de Estado e de Governo 
dos países membros da CEDEAO, Janeiro de 2005);

10. Os principais códigos de conduta em vigor no campo da ajuda alimentar (nomeadamente SPHERE, 
Good Humanitarian Donorship – GHD), que envolvem as agências de ajuda, as ONG humanitárias, 
bem como as agências humanitárias das Nações Unidas;

11. No âmbito da Acção da Conferência Mundial sobre a Prevenção das Catástrofes Naturais adoptado em 
2005 em Hyogo para 2005 – 2015: para as nações e as autarquias resilientes face às catástrofes. 

1. De que as crises alimentares no Sahel e, de uma maneira mais geral, na África Ocidental, podem 
resultar da combinação de múltiplos factores de natureza estrutural e conjuntural, natural ou antrópica; 

2. De que essas crises se desenvolvem num contexto que associa, por um lado, as fragilidades intrínsecas 
do Sahel e da África Ocidental e a pobreza endémica de uma parcela da população e, por outro 
lado, os riscos induzidos pelas mudanças climáticas, pelas evoluções sociopolíticas e, por fim, pelas 
profundas transformações ligadas ao crescimento demográfico, à urbanização, à fragilização dos 
meios naturais, bem como à abertura e à globalização das economias; 

3. De que as crises, mais complexas e multiformes hoje do que em tempos passados, degradam os 
regimes alimentares, provocam a desnutrição e, por vezes, a fome; conscientes, por outro lado, de 
que afectam os grupos mais vulneráveis (crianças de menos de cinco anos, mulheres grávidas e que 
amamentam, pessoas seropositivas e órfãos, pessoas idosas, refugiados, pessoas deslocadas, etc.), 
mas também determinados grupos específicos, como os pequenos produtores agrícolas, silvícolas, 
pastorais e haliêuticos; 

4. Do papel cada vez mais importante desempenhado pela sociedade civil e pelas instituições locais e 
autarquias territoriais na gestão dos bens públicos e da segurança alimentar; 

5. De que nenhum país pode estar totalmente ao abrigo de crises alimentares conjunturais, 
independentemente dos esforços de prevenção realizados, e considerando que a ajuda alimentar 
e as estratégias de adaptação ou de atenuação (mobilização dos stocks de proximidade, culturas 
contra-sazonais, actividades geradoras de rendimentos, criação de activos, etc.) são instrumentos 
importantes para aumentar a disponibilidade dos víveres e o acesso aos alimentos, bem como para 
prover às necessidades alimentares e nutricionais das populações afectadas por crises; 

6. Das profundas modificações que têm marcado o contexto e as práticas da ajuda alimentar desde a 
década de 2000, nomeadamente em virtude da redução dos excedentes e dos stocks mundiais, do 
recurso cada vez maior às compras locais ou triangulares, da adopção de códigos de boa conduta pelos 
organismos financiadores de ajuda alimentar, bem como da existência de mecanismos inovadores, 
tais como transferências monetárias, vales e compras directas junto dos produtores. 

C onsCientes  

Declaram aderir às seguintes disposições:



2     PrinCÍPios Gerais 

As disposições da presente Carta visam à melhoria da eficácia e da eficiência dos mecanismos de prevenção 
e de resposta às crises alimentares nos países membros da CEDEAO, da UEMOA e do CILSS. 

As partes interessadas aderem aos seguintes princípios:

•	 O respeito pela dignidade da pessoa humana, em particular quando estiver confrontada a uma crise 
alimentar, independentemente da sua envergadura; 

•	 A necessidade de dar prioridade ao apoio à produção local de víveres (produtos de origem vegetal e 
animal, bem como produtos florestais não lenhosos e haliêuticos), inclusivamente o seu financiamento, 
aos rendimentos das famílias e ao bom funcionamento do mercado como estratégia apropriada e 
perene de prevenção e gestão de crises alimentares; 

•	 A necessidade de promover a solidariedade regional em tempos de crise alimentar, evitando qualquer 
acção que perturbe o bom funcionamento do mercado regional; 

•	 O reconhecimento do papel central das instituições locais, regionais e nacionais na definição, 
implementação e avaliação das políticas e estratégias de segurança alimentar; 

•	 A necessidade de envolver as organizações ambientais, sociais e económicas, as populações nas 
suas bases e a sociedade civil na avaliação da situação alimentar e nutricional, na definição das 
acções, bem como na implementação e avaliação das mesmas; 

•	 A necessidade de definir estratégias de intervenção iniciadas a nível local e coordenadas pelas 
instituições regionais e nacionais. Estas estratégias devem ser determinadas com base em informações 
fiáveis, reconhecidas pelas partes interessadas e regularmente fornecidas pelos dispositivos regionais 
e nacionais; 

•	 A coerência, enquadrando as intervenções no âmbito das opções de políticas e mecanismos dos 
Estados, das comunidades e das instituições regionais, quer se trate de acções de desenvolvimento 
sustentável ou de operações de urgência; 

•	 O dever de intervir por meio de acções humanitárias de emergência adaptadas ao contexto socio-
cultural e às preferências alimentares das populações, quando a crise acarretar elevados riscos para 
os direitos humanos fundamentais, entre os quais o direito à vida; 

•	 A exigência de transparência, por meio de avaliações independentes das acções, que permitam 
promover o diálogo sobre as práticas e interpelar todas as categorias de protagonistas quanto ao 
cumprimento dos princípios da Carta.

Baseando-se nestes princípios, as partes interessadas reconhecem que qualquer acção em matéria de 
prevenção e gestão de crises alimentares deve alicerçar-se nos seguintes três pilares: 

•	 Pilar n° 1: Informação e análise da situação alimentar e nutricional; 

•	 Pilar n° 2: Concertação e coordenação;

•	 Pilar n° 3: Análise consensual para a escolha dos instrumentos de prevenção e gestão das crises 
alimentares e nutricionais. 



Princípios específicos

As partes interessadas reconhecem a necessidade de:

•	 Colectar, processar e analisar os dados, segundo critérios e metodologias harmonizados reconhecidos 
pelos Estados; 

•	 Dispor de sistemas de informação e análise funcionais e permanentes que permitam produzir a tempo 
diagnósticos completos e de qualidade sobre a insegurança alimentar, os riscos e as capacidades 
dos diferentes grupos de populações de enfrentarem esses desafios. Estes sistemas de informação 
baseiam-se em metodologias reconhecidas e comportam nomeadamente investigações agrícolas 
permanentes, acompanhamento conjuntural da campanha, acompanhamento dos mercados, 
acompanhamento e análise dos meios de subsistência e da vulnerabilidade das famílias, bem como 
acompanhamento da situação nutricional. A respectiva coordenação é realizada por uma célula de 
análise chamada comummente Sistema de Alerta Precoce (SAP); 

•	 Criar, neste intuito, as sinergias necessárias entre as partes interessadas, com vista à realização de 
diagnósticos compartilhados, valorizando, ao mesmo tempo, a diversidade das fontes de informação 
e das análises provenientes dos protagonistas regionais, nacionais e internacionais; 

•	 Completar os diagnósticos conjunturais por meio de informação regular e de análises aprofundadas, 
facilitando a tomada de decisões pelos governos, pelas organizações intergovernamentais, bem 
como pelos parceiros técnicos e financeiros. 

 

Compromissos

Os Governos e as OIG comprometem-se a:

•	 Produzir regular e atempadamente a informação fiável necessária à tomada de decisões; 

•	 Cooperar para dar apoio à implementação e/ou ao reforço de sistemas de informação operacionais 
e eficazes, baseados nas instituições nacionais e regionais; 

•	 Assegurar a este sistema de informação e de alerta precoce financiamento e vínculo institucional 
apropriados; 

•	 Reforçar a fiabilidade, a independência e a acessibilidade da informação, por meio: 1) da elaboração 
de um guia de referência consensual sobre as regras de produção, de verificação e de divulgação da 
informação; 2) da implementação de um procedimento de avaliação da qualidade das informações 
baseado num dispositivo independente de certificação; 

•	 Promover investigações que permitam melhorar a compreensão e a antecipação dos riscos, 
aprofundar o conhecimento das estratégias de adaptação das populações e aperfeiçoar a análise 
da vulnerabilidade à escala das famílias, das comunidades e dos países; 

•	 Promover o diálogo e as trocas de experiências entre os protagonistas e as instituições sobre as 
questões referidas acima.

Os Governos, os PTF e as OSC comprometem-se a:

•	 Cooperar com vista, por um lado, a evitar as duplicações na produção de informação, em particular 
entre os sistemas de informação regionais, nacionais e internacionais, e, por outro lado, a produzir 
análises conjuntas sobre a vulnerabilidade com base em metodologias harmonizadas e consensuais. 
Esta cooperação reforçada deverá permitir a formulação das recomendações apropriadas às instâncias 
decisórias regionais, nacionais ou que se enquadrem no sistema das Nações Unidas e das ONG;

3 inForMaÇÃo e anÁLise 
da sitUaÇÃo aLiMentar e nUtriCionaL



•	 Compartilhar a informação produzida prioritariamente no âmbito dos dispositivos de concertação 
e coordenação, a fim de privilegiar os esforços de harmonização das análises daí decorrentes, 
antes de efectuar uma divulgação mais ampla, em particular junto dos meios de comunicação. Este 
compartilhamento da informação também concerne às informações relativas às acções que cada 
protagonista pretende implementar em resposta a uma situação de crise identificada em conformidade 
com as opções regionais e nacionais.

Os OSC comprometem-se a:

•	 Apoiar o vínculo institucional dos sistemas de informação, com vista a uma maior sustentabilidade e à 
apropriação pelos protagonistas locais;

•	 Desempenhar o papel de vigília e interpelação dos intervenientes, com vista a um melhor funcionamento 
do dispositivo nacional.

Os PTF comprometem-se a:

•	 Apoiar as iniciativas dos Governos, das OIG e das OSC em matéria de produção, harmonização e 
aumento da qualidade da informação; 

•	 Alinhar as suas intervenções em função das prioridades dos Estados e das OIG, coordenando-as, 
a fim de reforçar os esforços realizados pelos Estados com vista a disporem de dispositivos de 
informação permanentes e funcionais. 

Princípios específicos

A concertação entre os protagonistas e a coordenação das acções são uma passagem obrigatória que 
assegura rapidez na tomada de decisões, maior sinergia e melhor coerência das intervenções. Garantem, 
assim, a eficácia colectiva em matéria de prevenção e gestão de crises alimentares. A este propósito, as 
partes interessadas reconhecem a necessidade de aperfeiçoar a governança da prevenção e da gestão 
de crises alimentares, combinando dois princípios: 

•	 O princípio da responsabilidade: os governos e as OIG têm a responsabilidade de tomar rapidamente as 
decisões relativas às intervenções necessárias e de se assegurar da respectiva implementação efectiva; 

•	 O princípio da participação: o envolvimento de todos os actores governamentais e não-governa-
mentais, nomeadamente OSC, no processo de diálogo, de concertação e de tomada de decisões.

4   ConCertaÇÃo e 
CoordenaÇÃo



5   anÁLise ConsensUaL  
Para a esCoLHa dos instrUMentos de PreVenÇÃo  

          e GestÃo de Crises aLiMentares e nUtriCionais

Quadro estratégico de prevenção de crises alimentares 

As partes interessadas reconhecem a necessidade de dar à « prevenção » alta prioridade, por meio de 
políticas alimentares soberanas. A este propósito, os Governos e as OIG comprometem-se a:

•	 Buscar soluções sustentáveis para as causas estruturais da insegurança alimentar e nutricional, nomeadamente:

 � Fazer com que cada país disponha de uma política e de uma estratégia operacional de segurança 
alimentar e nutricional acompanhada reforçada por programas de implementação formulados de 
maneira participativa, ascendente e validados pelo conjunto das partes interessadas; 

 � Implementar políticas de desenvolvimento e de investimentos estruturantes, com vista a promover 
a produção alimentar local (regional e nacional), inclusive nos sectores da educação agrícola e 
do apoio aos profissionais agrícolas, do reforço do mercado nacional e regional de produtos 
alimentares e do aumento dos rendimentos das populações vulneráveis; 

 � Promover uma agricultura mais produtiva, fornecendo apoio substancial (acesso à terra e ao 
crédito, insumos agrícolas, controlo do uso da água, organização do mercado, etc.) aos pequenos 
produtores agrícolas, silvícolas, pastorais e haliêuticos;

 � Pôr as políticas de desenvolvimento dos biocombustíveis em coerência com os objectivos de 
segurança alimentar e nutricional;

 � Implementar políticas/programas destinados a promover o consumo de produtos alimentares locais;

 � Favorecer a investigação e a formação na área da segurança alimentar e da nutrição e reforçar a 
segurança sanitária dos alimentos, inclusivamente por meio de medidas regulamentares e legislativas; 

 � Assumir de maneira efectiva, a partir dos seus recursos financeiros próprios, os custos de implementação 
das políticas e programas de segurança alimentar e nutricional identificados como sendo prioritários; 

•	 Proscrever a implementação de quaisquer políticas agrícolas/comerciais, ou a conclusão de quaisquer 
compromissos que possam prejudicar a realização dos objectivos fixados pela região e pelos países, 
em matéria de prevenção de crises alimentares e nutricionais;

•	 Implementar, em conformidade com as prioridades nacionais, o direito à alimentação, nomeadamente 
através da elaboração de âmbitos legais, de planos de acção, bem como do respectivo financiamento. 

Os PTF comprometem-se a encaminhar gradativamente os recursos financeiros destinados à concepção e 
à implementação de programas de segurança alimentar, no âmbito dos orçamentos dos Estados e das OIG.  

Compromissos

As partes interessadas comprometem-se a:

•	 Apoiar, nos planos técnico e financeiro, a implementação de instâncias permanentes de diálogo 
e de concertação, promovendo a diversidade e a representatividade das diferentes categorias de 
protagonistas no âmbito das mesmas; 

•	 Zelar, mais especificamente, para que cada país do Sahel e da África Ocidental disponha de uma 
instância única ou de dispositivo nacional de concertação facilmente identificável encarregado 
nomeadamente de divulgar a informação. Quaisquer intervenientes comprometem-se a inscrever as 
suas acções no âmbito das decisões tomadas no seio desta instância;

•	 Participar, pelo menos duas vezes por ano, em sessões de avaliação da situação alimentar e nutricional, 
no âmbito dos dispositivos nacionais de concertação;

•	 Promover a transparência na preparação das recomendações a serem aprovadas no âmbito dos 
dispositivos nacionais de concertação; 

•	 Observar estritamente as decisões tomadas no âmbito dos dispositivos nacionais de concertação, com 
vista a garantir a eficácia da acção colectiva;

•	 Estimular as declarações e os comunicados conjuntos (Governos, OSC, PTF) sobre a situação alimentar/nutricional.



Quadro estratégico de gestão de crises alimentares e nutricionais

A « gestão de crises alimentares » tem por objectivo a extinção da insegurança alimentar, quer seja de carácter 
temporário ou crónico. As partes interessadas acordam nos seguintes conceitos:

1. Existem dois tipos de insegurança alimentar que afectam tanto populações rurais como urbanas:

 � A insegurança alimentar temporária ou transitória, limitada no tempo e causada por um choque 
determinado que afecta uma parte importante da população. Pode ter diferentes graus de severidade 
e de amplitude. É de curta duração e caracteriza-se o mais das vezes por um declínio precipitado 
do acesso ao e do consumo de alimentos, relativamente às condições habituais. 

 � A insegurança alimentar crónica, que se caracteriza pela incapacidade persistente de ter acesso 
a alimentação adequada ou de reter os respectivos elementos nutritivos indispensáveis. É causada 
por factores estruturais geralmente ligados à extrema pobreza.  

Entre a insegurança alimentar temporária e a insegurança alimentar crónica, há a insegurança 
alimentar cíclica, geralmente vivida pelas populações rurais que enfrentam a cada ano difíceis 
períodos de escassez. Esta insegurança alimentar é ao mesmo tempo temporária e repetitiva. 

2. “A desnutrição manifesta-se quando o corpo não recebe a quantidade apropriada de energia (calorias), 
proteínas, hidratos de carbono, gorduras, vitaminas, sais minerais e outros nutrientes indispensáveis à saúde 
e ao bom funcionamento dos órgãos e dos tecidos. Uma criança ou um adulto pode sofrer de desnutrição 
porque é subalimentado ou sobrealimentado. Na maioria das regiões do mundo, a desnutrição manifesta-se 
quando as pessoas são subalimentadas. Este problema, sobretudo entre as crianças e as mulheres, explica-
se pela pobreza, pela falta de alimentos, pelas doenças recorrentes, pelas práticas alimentares inapropriadas, 
pela ausência de cuidados e por uma má higiene. A subalimentação acentua o risco de desnutrição, que é 
sobretudo elevado durante os dois primeiros anos de vida. O risco aumenta ainda mais quando a diarreia e 
outras doenças privam o corpo de proteínas, de sais minerais e de nutrientes necessários a uma boa saúde.”  
Source: Saber para Salvar, Banco Mundial, OMS, ONUSIDA, PAM, PNUD, UNESCO, UNFPA e UNICEF, 2010. 

As partes interessadas reconhecem:

•	 Que esses diferentes tipos de insegurança alimentar se sobrepõem muitas vezes no tempo e no espaço, 
agindo entre elas e aumentando a vulnerabilidade das populações; 

•	 Que, em função da severidade, da envergadura, da possível evolução de uma crise e das suas causas 
imediatas, subjacentes, estruturais, as respostas devem ser específicas e adaptadas a cada situação; 

•	 Consequentemente, a necessidade de definir, no início de cada intervenção, um « quadro estratégico 
de gestão de crises alimentares ». A elaboração do âmbito estratégico, que deverá ser realizada de 
maneira participativa, no seio do dispositivo nacional de concertação do país em questão, comportará 
as seguintes etapas: (i) a análise da situação e da resposta, em função das causas e dos instrumentos 
disponíveis; (ii) o planeamento da resposta; (iii) a implementação da resposta; (iv) o acompanhamento 
e a avaliação da resposta. Este quadro abordará a crise sob três prismas: (a) a redução dos efeitos 
imediatos; (b) a protecção dos meios de subsistência das populações vulneráveis e directamente 
afectadas; (c) o combate às causas estruturais da insegurança alimentar. 

Assim, as partes interessadas comprometem-se a:

•	 Inscrever quaisquer intervenções nos quadros estratégicos nacionais de gestão de crises alimentares, 
definidos em comum acordo e destinados a orientar a escolha dos instrumentos adequados a cada crise; 

•	 Definir as opções ou os instrumentos de resposta (“Análise de respostas”), por meio do quadro estra-
tégico de gestão de crises alimentares em função das origens ou das causas da crise; 

•	 Apoiar a Rede de Prevenção de Crises Alimentares (RPCA), que produz e actualiza regularmente uma 
“caixa de ferramentas” ou “menu de instrumentos” que contém o conjunto das opções e dos tipos de 
intervenções, a fim de facilitar este processo;

•	 Definir de maneira consensual os critérios e instrumentos de avaliação da eficácia e da resposta; 

•	 Integrar nos programas de saída de crise acções que permitam que as famílias estruturalmente vulneráveis 
possam sair progressivamente do círculo vicioso da pobreza e da insegurança alimentar e nutricional.



6 assistÊnCia e aJUda aLiMentar  
eM resPosta Às Crises aLiMentares e nUtriCionais

Objectivos

A ajuda alimentar é uma das formas de intervenção de emergência que contribuem para a solução de crises 
alimentares. Tem por objectivo responder, de maneira atempada e apropriada, às situações de penúria e/ou 
de insuficiências. Todavia, é necessário dispor de uma gama diversificada de instrumentos para responder às 
especificidades de cada crise. Este conjunto de instrumentos é agrupado sob a denominação de « Assistência 
Alimentar ». 
 
Avaliação das necessidades e fornecimento de assistência/ajuda alimentar

As partes interessadas reconhecem que:

•	 A avaliação das necessidades de assistência ou de ajuda alimentar deve ser realizada conjuntamente pelas 
partes interessadas e deve ter por objectivo unicamente a melhoria da segurança alimentar e nutricional 
nos países beneficiários. Deve ser efectuada no âmbito dos dispositivos nacionais de concertação, com 
base nas informações fornecidas pelos dispositivos de informação. Deve levar em conta as estratégias 
das populações e basear-se nas estruturas implementadas pelos governos; 

•	 A fim de assegurar uma resposta adequada às necessidades, é primordial que seja garantido que as 
operações de assistência sejam empreendidas em conformidade com as recomendações do dispositivo 
nacional de concertação; 

•	 A determinação das necessidades – salvo em caso de crise humanitária que desorganize as estruturas 
do Estado – é, em última instância, da responsabilidade e da competência dos governos;

•	 A concertação entre os protagonistas é primordial para assegurar um nível de resposta à altura das 
necessidades identificadas e para evitar intervenções susceptíveis de prejudicar o bom funcionamento 
dos mercados (queda brutal dos preços, práticas especulativas, etc.);

•	 O fornecimento da assistência e da ajuda alimentar dever ser realizado de maneira atempada.

Consequentemente, as partes interessadas se comprometem a:

•	 Melhorar e harmonizar os seus critérios de apreciação das necessidades de assistência alimentar e 
nutricional, incluindo uma análise: 

 � Das disponibilidades alimentares (produção local, stocks, importações e exportações, bem como ajudas);

 � Dos mercados (aprovisionamentos, preços, fluxos, estado de funcionamento do mercado a níveis 
sub-regional, nacional e internacional); 

 � Do acesso das famílias e das populações aos recursos alimentares (acesso à produção local, preços 
dos produtos na zona afectada e poder de compra e fontes de rendimentos das populações, estratégias 
e mecanismos de adaptação das famílias, barreiras socioculturais ao acesso aos alimentos, etc.);

 � Das condições de utilização dos alimentos e da nutrição das populações (saúde, água, higiene, educação, 
hábitos e práticas alimentares), em particular os grupos mais vulneráveis (crianças de menos de cinco anos, 
mulheres grávidas ou que amamentam, seropositivos e órfãos, idosos, refugiados, pessoas deslocadas);

•	 Promover, de maneira prioritária, o reforço e/ou a implementação e o bom funcionamento de reservas 
alimentares, aos níveis local, comunitário, regional e nacional; 

•	 Atender às necessidades nutricionais específicas dos grupos mais vulneráveis (crianças de menos de 
cinco anos, mulheres grávidas ou que amamentam, seropositivos e órfãos, idosos, refugiados, pessoas 
deslocadas, etc.), nomeadamente fornecendo alimentos apropriados no plano da quantidade e da 
qualidade sanitária e nutricional; 

•	 Reservar a ajuda alimentar prioritariamente à resposta às situações de emergência, concentrando-a 
unicamente nos grupos mais vulneráveis identificados em função dos critérios decorrentes da análise 
de vulnerabilidade, quer se trate de situação de urgência ou não; 



•	 Privilegiar as alternativas à ajuda alimentar e só utilizar a ajuda alimentar quando a mesma constituir 
o meio de assistência mais eficaz e mais adequado; neste caso,

 � Privilegiar as compras locais segundo as disponibilidades e as operações triangulares. Para estas 
últimas, privilegiar os mercados sub-regionais e regionais;

 � Prestar atenção às consequências das compras locais nos mercados e preços de géneros 
alimentícios e, por conseguinte, nas populações vulneráveis;

 � Só mobilizar, de preferência, produtos correspondentes aos hábitos alimentares das comunidades 
beneficiárias, salvo situação de extrema urgência;

 � Respeitar o “dever de informar os países beneficiários sobre a rastreabilidade sanitária das ajudas 
alimentares e sobre o direito que têm de as aceitar ou recusar”.

Os Governos comprometem-se a:

•	 Fornecer informações sobre os excedentes existentes ou previstos, bem como sobre os preços nos 
mercados nacionais, a fim de facilitar as compras locais ou triangulares; 

•	 Abster-se de quaisquer restrições sobre as compras locais ou triangulares das zonas excedentárias 
para as zonas deficitárias, respeitando a liberdade do comércio alimentar regional;

•	 Fornecer um dispositivo de segurança para a protecção das populações e o encaminhamento das 
ajudas alimentares em tempo de crise.

As OIG comprometem-se a:

•	 Reforçar a acção dos Estados por meio de mecanismos regionais de assistência e de gestão de crises 
alimentares e nutricionais e outras calamidades naturais; 

•	 Promover políticas que contribuam para a aplicação dos princípios e dos compromissos assumidos 
no âmbito da presente Carta. 

A Rede RPCA coordena o acompanhamento e a avaliação da aplicação da Carta. A avaliação baseia-se num quadro 
de indicadores adoptados pelas partes interessadas a níveis nacional, regional e internacional, fundamentando-se: 

•	 Num acompanhamento permanente «in situ» dos indicadores, por meio dos dispositivos nacionais de 
informação sobre a segurança alimentar e nutricional; 

•	 Numa avaliação anual independente da aplicação da Carta. 

Na reunião anual da RPCA, são examinadas essas avaliações, tirando-se conclusões e recomendações consensuais. 

As partes interessadas acordam em:

•	 Integrar os indicadores de aplicação da Carta nos sistemas regionais e nacionais de informação sobre 
a segurança alimentar e nutricional; 

•	 Realizar uma avaliação anual independente da aplicação da Carta e das implicações para a situação 
alimentar e nutricional.

Por outro lado, acordam em:

•	 Divulgar sistematicamente os resultados e recomendações da avaliação anual independente da aplicação 
da Carta; 

•	 Prestar apoio à implementação, pelos Governos e pelas OIG, de mecanismos/quadros/comités 
independentes encarregados da vigília e da interpelação (inclusivamente as OSC, os representantes 
locais, os parlamentares, etc.), tanto à escala regional como nacional; 

•	 Implementar programas locais, regionais e nacionais de reforço das capacidades das OSC, a fim 
de que possam desempenhar o seu papel de interpelação dos governos e das OIG, no âmbito da 
aplicação da Carta. 

7 aVaLiaÇÃo e aCoMPanHaMento 
da aPLiCaÇÃo da Carta
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