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"Arriscamos uma crise alimentar iminente se não forem tomadas
medidas rapidamente" - FAO
À medida que os países de todo o mundo respondem à crise de saúde, pode surgir uma insegurança alimentar provocada pelas
perturbações na logística global e local, pela escassez de trabalhadores agrícolas, pela redução do poder de compra de
alimentos ou pela resposta de alguns países que estão a acumular alimentos. Esta situação é especialmente preocupante
em países com problemas existentes de segurança alimentar.
Em todo o mundo, a produção tem
sido perturbada pela dificuldade
que as explorações sentem em
encontrar trabalhadores...
Índia: a grave escassez de
mão-de-obra provocada
pelo confinamento perturba
a colheita das culturas de
inverno
Malásia: encerramento de
plantações de óleo de
palma em 3 distritos
depois de os
trabalhadores terem um
teste positivo
Itália: são normalmente
necessários 200.000
trabalhadores sazonais
para abril-maio

…enquanto África importa metade
do seu consumo alimentar

O fornecimento global também tem sido
afetado pela resposta dos países
Em 2007 e 2008, 45% do aumento dos preços do
arroz e 30% dos preços do trigo deveram-se à
adoção de restrições comerciais por parte de um
terço dos países
Países que limitaram a exportação de
alimentos básicos, como arroz ou trigo:
Rússia, Ucrânia, Vietname, Tailândia,
Camboja, Cazaquistão, Sérvia

As crises anteriores revelam que a logística é
o principal obstáculo
Serra Leoa: o ébola perturbou as
cadeias de fornecimento dos mercados
devido à redução na circulação dos
produtos
Os líderes das empresas de alimentos
lançaram um apelo ao G20 para garantir a
continuidade do comércio global ou
arriscar a escassez alimentar

Os preços dos alimentos também
estão a aumentar, delapidando ainda
mais os meios de subsistência já
afetados pela crise
Nigéria: aumento de 30% dos
preços do arroz nos últimos 4 dias
de março
Gana: os preços dos alimentos
dispararam antes de os mercados
terem sido fechados para
fumigação. Os preços de alguns
alimentos nos supermercados
aumentaram em 100% antes do
confinamento
China: o índice do preço dos
alimentos aumentou em 22% em
fevereiro

Fontes: FAO, Reuters, Banco Mundial, South China Morning Post, World Grain, Bloomberg, DW,
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Os países com respostas alimentares de êxito delinearam as suas
respostas num plano claro
Prevendo necessidades alimentares nos
próximos 6-12 meses…
1 Avaliar as necessidades alimentares atuais
• Procura mensal de artigos alimentares
essenciais (incluindo água)
• Dados específicos para a população mais
vulnerável
• Desagregação geográfica
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…e concebendo políticas de segurança alimentar tanto do
lado da oferta como da procura

Oferta
 Consultar os
diapositivos
seguintes

Avaliar as cadeias de fornecimento
existentes
• Intervenientes atuais: produtores, importadores,
retalhistas, transportadoras
• Reservas de alimentos atuais
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Avaliar a perturbação dos elementos acima
indicados devido à crise1
• Fornecimento global, logística global
• Produção local, logística local
• Impacto do lado da procura

 Um plano com números tem maior
probabilidade de receber financiamento e
permite o acompanhamento do progresso
1.

Procura

Importações

Logística
local

Produção
local

Mercados

• Aumento dos programas de proteção social incluindo
transferências de dinheiro (abrangendo a maior
percentagem possível da população)
• Distribuição de alimentos ou de vales de alimentos
para aliviar o sofrimento dos mais vulneráveis
• Cortes no IVA dos produtos alimentares
• Comunicações à população para garantir que foi
implementado um plano sério relativamente aos
alimentos
• Acompanhamento dos preços dos alimentos para
avaliar o impacto no poder de compra de alimentos
• Diretrizes dos preços de venda com aumento máximo
• Tomada de medidas mais rigorosas de controlo dos
preços em caso de abuso

Consulte exemplos de perturbações no diapositivo anterior
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As opções de políticas para garantir o fornecimento de alimentos
devem ter em conta a logística e o contexto local (i)
Importações

Logística local
•
•
•

Alfândegas
•
•

Restrições
comerciais
•

•

Logística
global

•

Criação de ligações com os importadores para
compreender e resolver os obstáculos
Facilitação dos procedimentos alfandegários
para aprovação de artigos alimentares essenciais
Isenções de tarifas em artigos alimentares para
agilizar a aprovação e reduzir os preços dos
alimentos
Monitorização das restrições à exportação
de países de origem essenciais
Envolvimento nos debates regionais e globais
sobre segurança alimentar para influenciar a
resposta dos países

Monitorização do estado das empresas de
expedição e de transporte de carga por via área
para o país
Pedidos regionais de grandes encomendas para
facilitar a logística
Negociar navios ou voos especiais fretados

 Acompanhar as datas das cargas e expedições de
importações

•

•

Criação de ligações com empresas de
transporte, comerciantes, vendedores e
empresas de armazenamento para monitorizar
a circulação de alimentos
Apoio à rede de logísticado setor privado

Coordenação
•
•

Circulação de
alimentos

•
•
•

O transporte e a logística constituem uma atividade
essencial durante os confinamentos
A circulação de alimentos deve ser facilitada com
credenciais e com segurança militar (criação de
"vias verdes")
Explorar como a tecnologia pode ajudar
Garantir a distribuição até ao "último quilómetro"
Identificar fontes de armazenamento
alternativas, por exemplo, adaptando o setor
de culturas comerciais para alimentos

Armazenamento

 Acompanhar o armazenamento e o movimento dos
pesados de mercadorias no país

Fonte: TBI
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As opções de políticas para garantir o fornecimento de alimentos
devem ter em conta a logística e o contexto local
Produção alimentar local
•
•
•
•

Plantação
•
•
•

Pós-colheita
•

•

Governação

Distribuição e apoio ao fornecimento de
suprimentos para a época de plantação
Facilitar o movimento de mão-de-obra agrícola
Adaptar explorações agrícolas de exportação para
alimentos
Empréstimos em condições favoráveis, garantias,
pagamentos com dinheiro móvel, alargamento dos
prazos previstos para pagamento1
Apoio no processamento adicional em linha
com a cultura planeada
Redução das perdas após a colheita
O governo poderia encaminhar as compras
(associado à alimentação dos elementos mais
vulneráveis)
Diretrizes de agricultura segura: os
agricultores são heróis "essenciais" (diapositivo
10)
Planeamento antecipado: a agricultura é o
alicerce sobre o qual assenta a recuperação
económica

 Acompanhamento da produção, processamento e
armazenamento de produtos de base essenciais
1. Consulte o Economic Response Master Deck da TBI
Fontes: Medium, FAO

Mercados

•
•

Coordenação e
apoio

•

•

•

Distanciamento
social

•
•
•

Proteção

•

Criação e ligação com redes de líderes do
mercado
Formação para líderes e vendedores sobre as
novas medidas e para garantir a higiene
Apoio de crédito aos comerciantes e vendedores1

Proteger os vendedores e os consumidores
através da aplicação de medidas de
distanciamento social nos mercados (na
qualidade de atividades essenciais)
Expansão da infraestrutura de mercados, por
exemplo, utilizando estádios
Proteção das áreas pelo exército e polícia
Configuração de estações de lavagem das mãos
e verificações de temperatura nos mercados
Quando possível, fumigação dos mercados
durante a noite
Máscaras e luvas de proteção para os
vendedores

 Acompanhar o encerramento dos mercados, a
disponibilidade dos produtos frescos (volume) e os
preços dos alimentos
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Estudo de caso: As vias verdes na China garantiram o
acesso aos alimentos
Governo central em Pequim

Apoio à produção

Coordenação de 9
províncias, regiões e
municipalidades para
abastecimento

Produtores,
processadores,
armazenagem

Expedição do
desalfandegamento de
importações; isenção de
tarifas

Financiamento adicional
para as empresas de
transporte

Logística
Transporte de alimentos e
suprimentos médicos
autorizado para Hubei

As administrações locais
e as comunidades fazem
grandes encomendas
para facilitar a logística

Mercados,
supermercados

Administração
local

Agir em coordenação com os
retalhistas e fornecedores do
setor privado, e consumidores

Preços
controlados

Consumidores
Província de Hubei e Wuhan

As vias verdes chinesas consistiram num esforço
concertado para trazer alimentos para a província de Hubei
e para outras áreas gravemente afetadas pelo vírus.
As autoridades locais coordenaram a sua ação com os
proprietários do mercado grossista e plataformas de
comércio eletrónico para garantir uma logística eficaz entre
as províncias, incluindo a isenção de taxas de portagem.
Foram feitas grandes encomendas através da
administração local e de "comunidades organizadas" como
pontos centrais de distribuição, enquanto os serviços de
entrega permaneceram abertos.
O controlo dos preços dos produtos básicos durante este
período também foi essencial.
Outras medidas incluíram reduzir as taxas de ocupação do
solo e instruir os bancos públicos para conceder
empréstimos em condições favoráveis.

Recebemos a encomenda da administração da nossa
cidade às 23h00 de segunda-feira e contactámos
imediatamente os nossos agricultores, pedindo-lhes que
apanhassem pepinos durante a noite e que nos
trouxessem a sua colheita antes das 6h00. Acabámos por
enviar 70 toneladas [em vez das 60 que tinham sido
encomendadas]. Estamos à espera da próxima
encomenda.

Um oficial de uma aldeia produtora

Fontes: Japan Times, Alibaba Group, ECNS
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Estudo de caso: O governo e o setor privado estão a
trabalhar em conjunto no Quénia
À data de 6 de abril, o Quénia impôs uma ordem de 21 dias de
"cessação de movimento" em Nairobi e em 3 cidades costeiras. Para já,
o Presidente Kenyatta excluiu a possibilidade de confinamento nacional
por receio do impacto na alimentação da população.

Medidas relacionadas com alimentação e
agricultura no Discurso Presidencial de
6 de abril
 A circulação de alimentos e de outras cargas mantém-se como
normalmente durante o período de contenção declarado
 Os agricultores e os transportadores de alimentos foram
declarados como sendo fornecedores de serviços essenciais
ou críticos
 Todos os governos regionais renunciaram às taxas locais pelo
comércio de artigos alimentares
 Um governo regional disponibilizou um estádio como mercado
ao ar livre em linha com as diretrizes de distanciamento social
 Os vendedores e os agricultores de produtos frescos foram
encorajados a continuarem as suas atividades agrícolas dentro
dos limites dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da
Saúde
 O orçamento nacional será utilizado para fornecer água e
alimentos aos mais vulneráveis
 Água gratuita para todos os povoados informais

O setor privado organizou-se em redor de uma Plataforma
de Ação Covid-19
•

•

•

A plataforma da KEPSA de líderes do setor privado em setores
essenciais apresentou ao governo recomendações sobre a
resposta económica
A KEPSA está a trabalhar com o governo do Quénia, entre
outros, no apoio às empresas produtoras para preencher
lacunas na cadeia de fornecimento global
Os intervenientes do setor privado já:
•
Estabeleceram um centro de atendimento para informar
as empresas
•
Melhoraram as medidas de higiene das fábricas
•
Forneceram infraestruturas adicionais ao governo do
Quénia
•
Ajudaram no ensino online para as escolas encerradas
•
Aumentaram a infraestrutura e a velocidade de banda
larga
•
Baixaram os preços dos créditos e das transações sem
dinheiro
•
Reduziram os preços dos produtos essenciais
•
Apoiaram o governo do Quénia com a sua plataforma de
logística

Fontes: Discurso Presidencial Nacional de 6 de abril, Africa News, KEPSA, NY Times
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Estudo de caso: No Ruanda e no Gana, as medidas de confinamento
incluem isenções para a cadeia de fornecimento de alimentos

Circulação de
alimentos

Apoio aos mais
vulneráveis

Preços e
mercados

A 21 de março, o governo do Ruanda impôs um dos
confinamentos mais rigorosos de África, proibindo a
circulação até, pelo menos, 19 de abril.

A 30 de março, o governo do Gana impôs o
confinamento em Acra e em outras 2 cidades
identificadas como focos.

• As fronteiras continuam abertas para bens e cargas
• O transporte de alimentos é autorizado dentro do país
• É autorizada a circulação de pessoal associado às
cadeias de fornecimento alimentar
• Apenas é permitida a abertura de mercados e lojas que
vendem alimentos e outros bens essenciais

• As lojas e os vendedores podem continuar a operar
• As transportadoras de artigos alimentares podem continuar
e terão a proteção da polícia e do exército
• Os agricultores, pescadores, fornecedores de suprimentos
e processadores alimentares devem continuar as suas
atividades

• Planeada a entrega de alimentos aos 20.000
agregados familiares mais vulneráveis do país
• Número gratuito disponível para entregas de alimentos,
sob condições de elegibilidade

• Pacotes de alimentos para 400.000 pessoas
• O governo irá pagar as contas da água durante 3 meses
• Pacote financeiro para os setores de processamento de
arroz, soja e ração animal

• Preços fixos de 17 artigos alimentares
• Multas para as empresas que aumentem esses preços
(108 multas aplicadas até 29 de março)
• Estudo diário dos mercados de todo o país

• Os vendedores são encorajados a não aumentar os preços
• O governo do Gana está supostamente a considerar a
possibilidade de limitar o acesso aos mercados em dias
alternados, para reduzir o tráfego

Fontes: Anúncios do governo do Ruanda, anúncios do governo do Gana, Daily Monitor, DW, KT Press, RFI
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Estudo de caso: Outros exemplos de África e do mundo

China: 700 produtos dos EUA, incluindo produtos agrícolas, estão
temporariamente isentos de tarifas que foram aplicadas durante
a guerra comercial
Guiné-Bissau: medidas contra a especulação de preços nos
transportes, artigos de saúde e bens de consumo

Produção local

Gâmbia

• Exceções para agricultores e
pescadores de países em
confinamento: Ruanda, África do
Sul, Tunísia, Maurícia, Gana

O Quénia está a importar 2 milhões de sacos de milho para evitar
a escassez alimentar O governo está disposto a controlar os
preços.

• A maior parte dos países
proibiram as viagens, à exceção
do comércio de alimentos e bens
essenciais

Madagáscar está a oferecer uma ajuda alimentar no valor de 2,6
milhões de dólares aos desempregados vítimas das restrições (por
exemplo, taxistas), ou seja, a 240.000 agregados familiares

• Gana: pacote financeiro para os
setores do arroz, soja e produção
de ração animal

A Guiné congelou os preços de artigos alimentares essenciais e irá
oferecer uma transferência de dinheiro a 1,6 milhões de pessoas. A
água e a eletricidade são pagas pelo governo.
Nigéria: a amortização de empréstimos de beneficiários do
FarmerMoni, MarketMoni, TraderMoni e do governo federal está em
moratória durante 2 meses.
Serra Leoa: os mobilizadores sociais comunitários foram essenciais
para manter a população informada durante o surto de Ébola
Senegal: 0,5% do PIB será alocado à assistência alimentar
urgente

Confinamento
total
Confinamento
parcial
Estado de
emergência

• Ruanda: instruções de higiene adicionais para os produtores
agrícolas
• Libéria: garantias de terrenos no valor de 700 mil USD para 3
empresas produtoras de arroz
• África do Sul: medidas fiscais para os empregados no setor
agrícola
• Itália: “Cura Italia" - incentivos no valor de 100 milhões de euros
para a agricultura, cobrindo os juros de empréstimos e hipotecas.
Compensação salarial transferida para os trabalhadores agrícolas
• China: garantia para a produção de inverno e primavera, quota de
água agrícola para a irrigação de trigo a fim de reduzir o
desperdício

Fontes: ODI, The Straits Times, Taarifa, SCMP, The Guardian, trabalho da TBI sobre o ébola, People.cn, FAO, Comunicado de Imprensa do Gana, Análise do TBI,
LiberianObserver, Diretrizes do Departamento do Emprego e Mão-de-obra de África do Sul
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Recursos

Parceiros tradicionais: depois de ter preparado o seu plano (diapositivo 2), contacte o representante nacional para obter apoio da
FAO, WFP, IFAD, UNDP, Banco Mundial, AGRA, ADB, IDB, bilaterais, etc. A maioria já iniciou o apoio de forma personalizada (IFAD,
AGRA) e adaptaram o programa nacional a pedido do governo.
A WFP é especialista em logística e um
interveniente essencial na resposta
alimentar, que estabeleceu um corredor
humanitário na África Austral e
armazenou 3 meses de alimentos para os
países mais vulneráveis.
• Mais informações aqui
O WFP HungerMap permite analisar os
dados da COVID e de segurança
alimentar: aqui

As plataformas de tecnologia agrícola de África estão a apoiar os
agricultores e os consumidores, incluindo através de plataformas de compra
e venda como Mkulima Young ou Twiga , bem como de comércio eletrónico,
como a Jumia ou Famobile. A Investiv da Costa do Marfim está a adaptar
drones utilizados para a pulverização de agroquímicos para desinfetar áreas
urbanas. A Farmcrowdy permite o apoio direto aos agricultores. A Atlas AI
apoia a gestão agrícola à distância.
A COLEACP tem atualizações diárias sobre como o setor da horticultura é
afetado pela crise da covid-19 aqui

A FAO oferece aos governos
recomendações sobre políticas e dados
na resposta à crise da covid-19 e está a
reorientar os seus programas nacionais.
• Mais informações aqui
• Plano da FAO para a COVID-19 aqui
• Recomendações da FAO para os
países aqui
• Repositório de medidas da FAO aqui

A Logistics Cluster tem atualizações diárias sobre o estado das ligações
globais de logística e as perturbações relacionadas com a covid-19 aqui

A IsDB conseguiu 300 milhões para ajuda
rápida que inclui a sustentação de cadeias
de valor essenciais.
• Mais informações aqui
• Pedido de inovações no valor de 500
milhões de dólares aqui

Iniciativas privadas, sobretudo em conjunto com ONG: Unilever, Nestle,
Cargill, Olam, Kraft Heinz, AB In BeV, PepsiCo, CocaCola
Vale a pena contactar as associações comerciais locais para saber os
apoios do setor privado à resposta (consultar o exemplo do Quénia no
diapositivo anterior)

A GRO Intelligence tem um kit de monitorização da covid-19, que
acompanha o fornecimento de alimentos, preços, comércio e inventário
essenciais e da situação na China após a crise aqui
A Devex acompanha as oportunidades de financiamento para resposta à
covid-19 (embora sem destaque à situação alimentar) aqui

Fontes: The Guardian A ODI compilou as medidas económicas e o impacto para diferentes países aqui
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Diretrizes operacionais para empresas na cadeia de fornecimento da
agricultura
 Avaliar o risco para os diferentes trabalhadores
 Estabelecer uma equipa de resposta centralizada, que efetue o contacto com os funcionários e prepare diretrizes claras
e comunicadas
 Instalar pontos de verificação da temperaturae estações de lavagem e aumentar as taxas de ventilação

Diretrizes
da OMS
para
empresas
aqui

 Aplicar a lavagem de mãos regular e afixar sinais sobre as novas medidas
 Isolar os funcionários infetados (considerar a oferta de alojamento da empresa) e verificar com quem tiveram contacto
 Considerar diferentes turnos para reduzir o número de pessoas a trabalhar em simultâneo
 Oferecer formação aos funcionários sobre os novos procedimentos e comunicar cada nova decisão
As empresas devem também analisar a sua resposta em termos de responsabilidade social: como irão ajudar os funcionários e as
suas comunidades

Explorações agrícolas e unidades de processamento
agrícola

Vendedores e fornecedores de produtos para a agricultura
O objetivo é estabelecer um ambiente seguro para os funcionários
e os consumidores, assegurando simultaneamente a continuidade
da distribuição.

O objetivo é estabelecer um ambiente seguro para os
funcionários, mantendo ou aumentando simultaneamente a
produção.

•

• Aplicar o distanciamento social de 2 metros (6 pés) e
considerar novas configurações das unidades/cadeia de
produção

Limitar o número de clientes que podem entrar na loja (por exemplo, nos
fornecedores de produtos para a agricultura da AGRA, no Quénia: 10 em
simultâneo)

•

Criar filas de espera com um distanciamento de 2 m (6 pés)

• Estabelecer o fornecimento de equipamento de proteção,
que poderá depender do risco identificado para o trabalhador

•

Considerar uma nova configuração da loja para implementar o
distanciamento

• Aumentar os procedimentos de higiene nas unidades; se
possível, fumigando todas as noites

•

Garantir que os funcionários têm pelo menos máscaras e luvas de proteção

•

Efetuar a ligação aos fornecedores para compreender as respetivas
medidas

Mais detalhes nas diretrizes do Departamento de Emprego e Mão-de-obra da África do Sul
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