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I. INTRODUÇÃO 

 
1. A Comissão da União Africana durante a sua 35ª Conferência realizada de 5 a 6 
de Fevereiro de 2022, aprovou e lançou o ano de 2022 como o Ano da União Africana 
no domínio da Nutrição, sob o tema “Reforço da Resiliência na Nutrição e Segurança 
Alimentar no Continente Africano: Reforço dos Sistemas Agroalimentares, Saúde e 
Protecção Social para a Aceleração do Desenvolvimento do Capital Humano, Social e 
Económico” (Assembly/AU/Dec. 813(XXXV). A proposta de incluir a nutrição como 
tema principal da Cimeira da União Africana em 2022 foi apresentada pelo Presidente 
da República da Costa do Marfim, Sua Excelência o Presidente Ouatarra. 
 
2. O tema do ano foi oficialmente lançado pela Vice-presidente da Comissão da 
União Africana S.Ex.ª Dr.ª Monique Nsanzabaganwa. Na sua declaração, a Vice-
presidente apelou a todas as partes interessadas, incluindo todos os Estados-
membros, Comunidades Económicas Regionais, Organizações da Sociedade Civil: o 
sector privado, a ONU e parceiros, para que considerem 2022 como uma grande 
oportunidade para assegurar um maior empenho político e investimento na nutrição e 
para fazer face aos actuais desafios em matéria de nutrição e segurança alimentar. 

 
3. Tomando nota de todos os compromissos em matéria de segurança alimentar e 
nutricional, reconhecendo que só nos restam três anos para atingir os objectivos de 
Malabo (reduzir em 10% e 5% o atraso no crescimento e peso abaixo do normal), os 
resultados do Estudo sobre o Custo da Fome em África, realizado em mais de 21 
países africanos, mostrando as enormes perdas anuais do PIB (1,5% - 16,9% ) e os 
impactos negativos da pandemia da COVID-19 na segurança alimentar e nutrição, é 
necessário um maior empenho na aceleração das acções de nutrição com vista a 
eliminar todas as formas de desnutrição. 
 
4. O tema do ano sobre segurança alimentar e nutricional visa promover uma forte 
dinâmica política sobre nutrição em todo o continente africano e ao mais alto nível de 
tomada de decisões. As actividades que estão a ser implementadas constituem uma 
oportunidade para reforçar o compromisso continental de erradicar a desnutrição em 
todas as suas vertentes. 
 
5. Após o lançamento, a Comissão da UA embarcou na implementação de 
actividades e programas delineados no plano de acção global e no roteiro do ano sobre 
nutrição e segurança alimentar. As actividades e programas implementados tiveram 
como objectivo divulgar o tema do ano no seio dos Estados-membros da UA, parceiros, 
e todas as partes interessadas. No final de 2022, espera-se que os seguintes 
resultados sejam alcançados, entre outros:  
 

i.      Criação de uma plataforma multissectorial e de múltiplos intervenientes para 
a coordenação de todas as intervenções específicas e sensíveis à nutrição e 
de todos os sectores envolvidos. 

ii. Reforço da monitorização, avaliação e quadro de responsabilização. 
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iii. Melhoria da motivação e do empenho em agir e contribuir para erradicar 
todas as formas de desnutrição em África, através de novas promessas de 
apoio, recursos e financiamento de planos de acção específicos para 
alcançar os objectivos e resultados estipulados; 

iv. Aumento do enquadramento e implementação de todos os instrumentos 
legislativos e financeiros da UA e nacionais para fazer face aos desafios da 
segurança alimentar e nutrição. 
 

6. O presente relatório semestral é um resumo das actividades levadas a cabo no 
período entre Fevereiro e Junho de 2022, de acordo com as seguintes prioridades: 
 

a) Reforço da gestão de dados e sistemas de informação, geração de 
conhecimento e disseminação para fundamentar a tomada de decisões 
- Nesta prioridade, o foco está no conhecimento actual e nas provas 
baseadas na segurança nutricional, incluindo a segurança alimentar. Isto 
implica igualmente a documentação e divulgação de boas práticas, a partilha 
de experiências, bem como a aprendizagem Sul-Sul. Abrange também o 
aspecto do investimento em plataformas nacionais de monitorização 
nutricional, incluindo gestão de dados e sistemas de informação para gerar e 
disponibilizar provas para uma tomada de decisão fundamentada. 

 
b) Advocacia para um maior empenho e investimento na nutrição - As 

actividades no âmbito desta prioridade incluem, entre outras, advocacia 
dirigida a parlamentares e decisores políticos e painéis de debate de alto 
nível participados pelo Promotor da União Africana para a Nutrição, 
membros da ALN, e outras personalidades proeminentes informadas. Inclui 
igualmente a participação dos meios de comunicação social e a preparação 
de mensagens essenciais informadas pelo sub-tema, visando um público e 
leitores específicos.  

 

c) Parcerias e responsabilização mútua para a nutrição - As actividades 
envolvem a interacção de parceiros e partes interessadas para debater 
opções e acordar soluções práticas para a via a seguir na abordagem dos 
desafios alimentares e nutricionais em África. 

 
d) O reforço da capacidade institucional e o ambiente propício à nutrição, 

para uma acção intensificada e a obtenção de resultados e impacto - as 
actividades envolvem intervenções para reforçar as capacidades das 
instituições e indivíduos a nível regional, nacional e local para poderem 
planificar e implementar as actividades planificadas, monitorizar o progresso 
e informar sobre o desempenho e as realizações, que são fundamentais 
para o sucesso de qualquer programa. 
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PRIORIDADE 1: Reforço da gestão de dados e sistemas de informação, geração 
de conhecimento e divulgação para fundamentar a tomada de 
decisões  

 
i) Workshop da União Africana sobre Dados de Segurança Alimentar, 

Informação e Sistema de Gestão do Conhecimento  
 
7. O Departamento de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e 
Ambiente Sustentável da Comissão da União Africana, em 16 de Maio de 2022, 
convocou o seu primeiro seminário para deliberar sobre a melhoria da informação 
sobre segurança alimentar e sistemas de gestão do conhecimento que deveriam 
facilitar a geração de dados, análise e intercâmbio de conhecimentos eficazes. Um dos 
principais resultados da reunião inclui: 

 
i. Recomendação para a criação de um centro continental de dados e informação 

sobre segurança alimentar e de um sistema de gestão do conhecimento que 
facilite a geração, análise e partilha de dados para melhorar as avaliações de 
risco e a tomada de decisões. 
 
ii) Dia Africano de Comemoração dos alimentos indígenas africanos, da 

sua diversidade e do seu valor nutricional em 2022 
 
8. O Departamento de Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social da 
Comissão da União Africana, o Departamento de Agricultura, Desenvolvimento Rural, 
Economia Azul e Ambiente Sustentável e o Departamento de Informação e 
Comunicação, no dia 25 de Maio, celebraram os alimentos indígenas africanos, a sua 
diversidade e o valor nutricional que deles provém no Dia de África através de 
plataformas dos meios de comunicação social, em reconhecimento do papel que a 
segurança nutricional desempenha na preservação de alimentos indígenas nutritivos 
que promovem sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis. O consumo de 
alimentos africanos básicos e indígenas tem o potencial de contribuir para a boa saúde 
e nutrição da população africana.  

 
iii) 3º Relatório de Avaliação Bienal (BR) de Lançamento do Programa 

Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP): 

“Aceleração da Implementação do CAADP para um Sistema Alimentar 

Africano Resiliente”. 

 
9. O 3º Relatório de Avaliação Bienal (BR) do Programa Integrado para o 
Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP) foi aprovado pela Conferência de 
Chefes de Estado e de Governo africanos durante a 35ª Sessão Ordinária da 
Conferência de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, em Fevereiro de 

2022. O relatório lançado a 10 de Março de 2022 sob o tema “Aceleração da 

Implementação do CAADP para um Sistema Alimentar Africano Resiliente” capta o 

progresso agrícola de África na implementação da Declaração de Malabo de Junho de 
2014 sobre Crescimento Agrícola Acelerado e Transformação para uma Prosperidade 
Partilhada e Melhores Meios de Subsistência. O relatório inclui dados de 51 dos 55 
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Estados-membros da União Africana e capta o progresso através de 49 indicadores 
que acompanham o desempenho na transformação agrícola. Relativamente ao fim da 
fome e da subnutrição, o relatório conclui o seguinte: 
 

i. Sobre o compromisso para erradicar a fome até 2025 - Apenas um (1) 
Estado-membro, nomeadamente o Quénia, cumpriu o parâmetro de 
referência para este compromisso. No entanto, Estados-membros como 
Angola, Etiópia, Ruanda, Gâmbia, Uganda e Zimbabwe têm feito progressos 
positivos assinaláveis. 

ii. Quanto ao objectivo continental de reduzir a proporção da população 
subnutrida para 5% ou menos, até ao ano 2025 ainda não foi totalmente 
atingido. Dos 22 Estados-membros que apresentaram relatórios sobre os 
progressos neste indicador, apenas 13 estão no bom caminho, 
nomeadamente: Burundi, Camarões, Egipto, Etiópia, Gâmbia, Gana, Mali, 
Marrocos, Moçambique, Senegal, Tunísia, Zâmbia e Zimbabwe.  
 

iii. Quanto ao objectivo continental de reduzir a prevalência do atraso no 
crescimento para 10% ou menos, ainda não foi atingido. Apenas quatro (4) 
Estados-membros, nomeadamente, Jibuti (52%) Seychelles (100%), Tunísia 
(100%) e Zimbabwe (100%), estão no bom caminho. 

 
iv) 6º Diálogo de Alto Nível: Desenvolver o capital humano, social e 

económico de África, aumento da resiliência das raparigas africanas 
através de uma nutrição e educação de qualidade  

 
10. O Centro Internacional da União Africana para a Educação de Raparigas e 
Mulheres em África (AU/CIEFFA), Departamento de Educação, Ciência e Tecnologia e 
a República da Serra Leoa acolheram o 6º Diálogo de Alto Nível sobre Igualdade de 
Género na Educação em Adis Abeba, Etiópia, no dia 5 de Fevereiro de 2022. A reunião 
teve como objectivos (i) partilhar as experiências dos Estados-membros sobre os seus 
Programas de Alimentação Escolar e os seus impactos na matrícula, formação e 
resiliência de raparigas e mulheres; (ii) apresentar o Programa: “Alimentação Escolar” 
da UA para utilização como estratégia de retenção de raparigas na escola com ênfase 
em medidas educativas que construam a resiliência nutricional dos cidadãos africanos; 
e (iii) partilhar estratégias de criação de cadeias agro-alimentares com incentivos para 
raparigas e mulheres jovens em instituições de educação. A reunião formulou as 
seguintes recomendações: 
 

i. Apelou a todos os Estados-membros da UA, parceiros de desenvolvimento, e 
intervenientes não estatais para investirem no capital humano através de 
uma nutrição de qualidade.  

ii. Apelou para o desenvolvimento e adopção de uma Estratégia da UA para a 
Alimentação Escolar Responsável em termos de Género para manter as 
raparigas na escola em todos os Estados-membros da UA. 

iii. Apelou à República da Serra Leoa para promover a Agenda da União 
Africana sobre a educação das raparigas com o apoio de todos os Estados-
membros da UA, através do apoio técnico da UA/CIEFFA. 
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v) Consulta das Comunidades Económicas Regionais sobre Diálogo 

Multissectorial relativo à Nutrição e Desenvolvimento da Primeira 
Infância 
 

11. A Comissão da União Africana (CUA), através do Departamento de Saúde, 
Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social, Agência de Desenvolvimento da 
União Africana - A Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (AUDA-NEPAD), a 
Rede Africana da Primeira Infância (AfECN) e outras partes interessadas que 
trabalham em prol do capital humano e do Desenvolvimento da Primeira Infância 
convocaram um diálogo consultivo de dois dias, de 25 a 26 de Abril de 2022, em 
Joanesburgo, África do Sul, sobre nutrição e desenvolvimento da primeira infância. A 
reunião contou com a participação de delegados com a seguinte representação: Rede 
Africana da Primeira Infância (AfECN), Comissão da União Africana; as Comunidades 
Económicas Regionais foram representadas pelo COMESA, EAC, CEEAC, CEDEAO, 
IGAD e SADC. Estiveram igualmente presentes as Agências das Nações Unidas 
(ONU) (principalmente ECA; FAO; UNICEF, PMA, Organização das Nações Unidas 
para a Nutrição e OMS), bem como instituições intergovernamentais, incluindo o Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD) e a AUDA-NEPAD. 

 
12. Os participantes das CER e parceiros partilharam e trocaram conhecimentos no 
domínio da nutrição e do desenvolvimento da primeira infância e apresentaram as 
seguintes recomendações: 

 
i. Nomeação de pontos focais e promotores regionais para as crianças 

(crianças menores de cinco anos) a nível das CER e dos Estados-membros, 
para uma forma abrangente. 

ii. Geração de provas e gestão do conhecimento em torno da Nutrição e 
Desenvolvimento da Primeira Infância. 

iii. Adopção da integração do Quadro de Cuidados de Nutrição para ECD em 
apoio à implementação de políticas, estratégias, planos e orientações 
multissectoriais de prestação de serviços de vários sectores. 
 

vi) Sessão Aberta do Conselho de Paz e Segurança sobre Segurança 
Alimentar e Conflitos em África  
 

13. O Conselho de Paz e Segurança (CPS) da União Africana (UA) realizou a sua 
1083ª reunião a 9 de Maio de 2022 sobre Segurança Alimentar e Conflitos em África. A 
reunião contou com a participação, entre outros dirigentes, de S.Ex.ª Embaixador 
Churchill Ewumbue-Monono, Representante Permanente da República dos Camarões 
e Presidente do Conselho de Paz e Segurança para Maio de 2022; S.Ex.ª Embaixadora 
Minata Samate Cessouma, Comissária da UA para Saúde, Assuntos Humanitários e 
Desenvolvimento Social e S.Ex.ª Josefa Leonel Correia Sacko, Comissária da UA para 
Desenvolvimento Rural, Agricultura, Economia Azul e Ambiente Sustentável. A reunião 
formulou as seguintes principais recomendações: 
 



EX.CL/1367(XLI) 
Pag. 6 

 

i. Solicitou à Comissão da UA que realizasse um estudo e propusesse aos 
Estados-membros uma recomendação sobre as estratégias para impulsionar 
a produção alimentar em África e que as submetesse ao CPS para 
apreciação.  

ii. Solicitou à Comissão da UA que reforçasse a ligação entre a assistência 
humanitária, o desenvolvimento e a construção da paz. 

iii. Instou ainda os Estados-membros a investir em medidas preventivas e de 
emergência para garantir o acesso a alimentos seguros, contínuos e 
suficientes, nomeadamente através da criação e operacionalização de 
reservas alimentares nacionais e regionais constituídas tanto de reservas 
reservadas como físicas.  

iv. Sublinhou a necessidade de investir em Sistemas de Aviso Prévio.  
v. Sublinhou ainda a necessidade de investir e capacitar as mulheres e os 

jovens para a alimentação e a segurança. 
  

PRIORIDADE 2: Advocacia para um maior empenho e investimento na nutrição 
 

i) Aprovação do Mandato de Promotor da UA para a Nutrição e 
Elaboração do Plano de Trabalho para 2022 visando a advocacia 
contínua em matéria de nutrição e segurança alimentar 

 
14. Em Fevereiro de 2022, a 35ª Sessão Ordinária da Conferência da União 
prorrogou o mandato (2022-2024) no seu papel como Promotor da UA no domínio da 
Nutrição (Assembly/AU/Dec. 819(XXXV). A prorrogação apela ao Promotor da UA para 
a Nutrição a continuar a mobilizar os Estados-membros para a implementação da 
Estratégia Regional Africana de Nutrição (2015-2025) e o compromisso da Declaração 
de Malabo sobre Segurança Nutricional para o Crescimento Económico Inclusivo e o 
Desenvolvimento Sustentável em África no sentido de erradicar a fome infantil e reduzir 
o crescimento retardado para 10% e a baixo peso para 5% até 2025. 

 
15. Na sequência da prorrogação do mandato, a Comissão está a trabalhar em 
estreita colaboração com as principais partes interessadas e elaborou o plano de 
trabalho do Promotor da UA para a Nutrição (2022-2023), que está actualmente a ser 
implementado. 

 
ii) Compromisso do Governo da Etiópia de implementar o Tema do Ano da 

União Africana para 2022 
 

16.  A 6 de Fevereiro de 2022, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura da 
Etiópia divulgaram um comunicado de imprensa conjunto para demonstrar o empenho 
do governo da Etiópia no Ano da União Africana para a Segurança Alimentar e 
Nutricional. Na declaração assinada por S. Excelência Dr.ª Lia Tadesse, Ministra da 
Saúde e por S.Ex.ª Ato Oumer Hussein, Ministro da Agricultura da Etiópia, o tema do 
ano da UA para 2022, facilitará a aceleração da actual política e programas do governo 
que visam erradicar todas as formas de desnutrição.  
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17. O Governo da Etiópia está a organizar o lançamento oficial do tema do ano para 
partilhar o empenho do governo da Etiópia na estratégia alimentar e nutricional e 
experiências relacionadas, com vista a apresentar a fase de aprendizagem da Fase de 
Inovação da Declaração de Seqota e catalisar a implementação da Fase de Expansão 
entre os sectores governamentais. 
 

iii) 7º Dia Africano da Alimentação Escolar apela aos Estados-membros da 
UA para que continuem a aumentar o financiamento nacional para os 
programas de alimentação escolar 
 

18. A 1 de Março de 2022, a Comissão da União Africana (CUA), a Agência de 
Desenvolvimento da União Africana - NEPAD (AUDA-NEPAD), as Comunidades 
Económicas Regionais (CER), juntamente com parceiros, incluindo o Programa 
Mundial de Alimentação (PMA), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 
organizaram o Dia Africano da Alimentação Escolar sob o tema “Nutrição e 
desenvolvimento do capital humano em África através do aumento do investimento na 
alimentação escolar caseira”. As seguintes recomendações foram formuladas e 
aprovadas durante a reunião: 
 

i. Um apelo aos Estados-membros da UA para continuarem a aumentar o 
financiamento nacional para programas de alimentação escolar; 

ii. Um apelo aos parceiros de desenvolvimento para prestarem o apoio 
financeiro e técnico necessário para aumentar os esforços dos países com 
vista a apoiar a restauração continental e a futura expansão dos programas 
de alimentação escolar; 

iii. Aprovação da Orientação da AUDA-NEPAD para a Implementação da 
Alimentação Escolar Caseira e do Guia dos Professores do IICBA da 
UNESCO sobre Alimentação Escolar;  

iv. Um apelo aos membros no sentido de elaborar planos e roteiros nacionais 
para a criação de programas sustentáveis e auto-suficientes. 
 

iv) Evento de Alto Nível Organizado pelo Promotor da UA para a Nutrição 
sobre a abordagem dos desafios de segurança alimentar e nutricional 
no espaço humanitário em África  
 

19. O evento de alto nível foi organizado por Sua Majestade o Rei Letsie III, Chefe 
de Estado do Reino do Lesoto e Promotor da União Africana, em estreita colaboração 
com o Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social da 
Comissão da União Africana (CUA), a Agência de Desenvolvimento da União Africana - 
A Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (AUDA-NEPAD), a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Programa Mundial de 
Alimentação (PMA), o Banco Africano de Desenvolvimento, os Líderes Africanos para a 
Nutrição (ALN-BAD) e outras partes interessadas. O evento teve lugar a 26 de Maio de 
2022 à margem da Cimeira Humanitária e a Conferência de Doadores Extraordinária 
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da União Africana (UA) que teve lugar em Malabo, Guiné Equatorial, de 25 a 28 de 
Maio de 2022.  

 
20. O evento paralelo foi realizado sob o tema: Situação da Segurança Alimentar e 
Nutricional em África, no contexto dos 4C's: Clima, Conflito, COVID-19 e o custo dos 
alimentos e recomendou o seguinte: 
 

i. Os Estados-membros devem dar prioridade ao aumento do investimento 
financeiro interno na segurança alimentar e nutricional, promovendo 
simultaneamente investimentos em programação multissectorial no contexto 
humanitário. 

ii. Os Estados-membros devem dar prioridade aos investimentos em dados e 
sistemas de aviso prévio para promover a responsabilização e a preparação 
na resposta a emergências. 

iii. Os Estados-membros devem aumentar o nível de financiamento atribuído à 
nutrição para salvaguardar os esforços anteriores de combate à desnutrição 
e assegurar que não existam lacunas nos seus programas nutricionais 
plurianuais de recuperação e resposta imediata, a médio prazo e pós-
pandémica. 
 

iv. Os Estados-membros devem continuar a dar prioridade à nutrição através da 
implementação da Declaração de Malabo de 2014 sobre o Crescimento 
Agrícola Acelerado e Transformação em prol de uma Prosperidade 
Partilhada e Meios de Subsistência Melhorados e da Estratégia Regional de 
Nutrição para África (2016-2025). 

v) Evento de alto nível sobre Investimento na prevenção de todas as formas de 
desnutrição em contextos humanitários. 
 

vi) Evento de alto nível sobre o investimento na prevenção de todas as 
formas de desnutrição em contextos humanitários 

 
21. A reunião de alto nível foi organizada pelo Governo da República Democrática 
do Congo em colaboração com o Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e 
Desenvolvimento Social da CUA e a UNICEF, a 25 de Maio de 2022, à margem da 
Cimeira Humanitária e Conferência de Doadores Extraordinária da União Africana (UA) 
que teve lugar em Malabo, Guiné Equatorial, de 25 a 28 de Maio de 2022. O evento 
teve como tema “Investir na prevenção de todas as formas de desnutrição em 
contextos humanitários: Proporcionar uma oportunidade a todas as crianças africanas 
de crescerem até ao seu potencial máximo”.  

 
22. Os participantes reconheceram a magnitude da situação de desnutrição no 
continente e o seu impacto na sobrevivência de milhões de crianças, bem como no 
desenvolvimento económico do continente e formularam as seguintes recomendações:  

 
i. Compromisso de fazer face aos desafios nutricionais durante as crises 

humanitárias e concretizar este compromisso, aumentando o orçamento 
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nacional investido na nutrição em geral e na resposta nutricional humanitária 
em particular. 

ii. Criar mecanismos de coordenação que apoiem uma mudança de paradigma 
nas respostas humanitárias em matéria de nutrição para a implementação à 
escala das acções multissectoriais na nutrição. 

iii. Tomar medidas deliberadas para a transformação dos sistemas alimentares, 
para garantir a produção de dietas seguras, nutritivas e económicas para 
crianças, mulheres e adolescentes. 

iv. Criar e apoiar mecanismos liderados pelos países que permitam 
disponibilizar regularmente dados nutricionais de qualidade para apoiar a 
advocacia, planificação, monitorização e avaliação de programas de nutrição. 

 
vii) Elaboração de um plano de comunicação e advocacia para o Tema do 

Ano da UA  
 

23. O Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social e 
o Departamento de Informação e Comunicação da Comissão da União Africana 
elaboraram um plano de comunicação e advocacia para o Tema do Ano da UA para 
2022, a fim de fornecer informação precisa, oportuna, autorizada e transparente a 
todas as principais partes interessadas da União Africana, Estados-membros, 
Comunidades Económicas Regionais e ao público em geral, para apoiar as 
intervenções de nutrição e segurança alimentar em África. A comunicação e advocacia 
serão implementadas ao longo de 2022 para fornecer mensagens publicitárias a fim de 
orientar os Estados-membros na garantia de um maior empenho político e 
investimentos em nutrição e para fazer face aos actuais desafios no domínio da 
nutrição e segurança alimentar; comunicar a objectividade de manter elevada a 
nutrição e segurança alimentar e reforçar a União Africana como a autoridade dedicada 
à prevenção da morbilidade e mortalidade e minimizar os danos sociais e económicos 
associados à desnutrição. Foram concluídas as seguintes actividades sobre 
comunicação:  
 

i. Conceber o tema do logótipo do ano de 2022 em todas as 6 línguas de 
trabalho da UA. 

ii. Tema específico da UA para o ano no portal principal da UA 
https://au.int/en/theme/2022/year-nutrition 

iii. Documentação regular e publicação das actividades relativas ao tema do 
ano e disposições políticas. 

iv. Concepção e produção de artigos digitais e de marca registada para o 
tema do ano e actividades fundamentais. 

v. Activação dos meios de comunicação social digitais, por exemplo, Dia de 
África. 

 
 
 
 
 
 

https://au.int/en/theme/2022/year-nutrition
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PRIORIDADE 3: Parcerias e plataformas de responsabilidade mútua para uma 
acção coerente e harmonizada e transparência 

 
i. Reunião com parceiros da ONU sobre o Tema do Ano da União Africana 

sobre Nutrição  
ii.  

24. Sob a liderança do Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e 
Desenvolvimento Social, foi realizada uma reunião virtual de parceiros em segurança 
alimentar e nutricional a 17 de Fevereiro de 2022. A reunião divulgou o tema do ano da 
UA para 2022, reflectindo sobre sinergias e colaboração para a implementação do seu 
roteiro. O Departamento apresentou ainda o projecto de plano de trabalho com 
actividades principais a serem implementadas a nível continental, regional e nacional e 
solicitou o apoio dos parceiros na implementação do plano de trabalho global. 

 
25. Os parceiros reiteraram o seu compromisso de trabalhar em colaboração com a 
CUA na implementação do roteiro abrangente, mas apelaram a um apelo concreto à 
acção e a recomendações viáveis. Esta foi uma reunião de seguimento, na sequência 
da reunião organizada pela Costa do Marfim em Setembro de 2021, onde os parceiros 
esboçaram actividades e compromissos principais para o apoio durante a 
implementação do tema do ano. 

 
iii. Reunião com as Comunidades Económicas Regionais sobre o tema do 

ano de 2022 
iv.  

26. O Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social da 
Comissão da União Africana e a AUDA-NEPAD organizaram uma reunião virtual sobre 
o tema do ano de 2022, a 22 de Fevereiro de 2022. A reunião visava divulgar o tema 
do ano da UA para 2022 e os seus planos de acção reflectindo sobre sinergias e 
colaboração para a implementação do seu roteiro. Os representantes das 
Comunidades Económicas Regionais apresentaram estratégias e actividades regionais 
sobre segurança alimentar e nutricional e, mais especificamente, as actividades a 
implementar em 2022, em conformidade com o tema do ano da UA. 

 

Conferência de imprensa realizada na Costa do Marfim para promover a 
sensibilização e a participação no Ano da União Africana sobre Nutrição 

 
27. Foi realizada no dia 24 de Março de 2022, em Abidjan, na Costa do Marfim, uma 
conferência de imprensa para promover a sensibilização e a participação no Ano da 
União Africana sobre Nutrição. O evento foi co-organizado pelo Departamento de 
Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social da Comissão da União 
Africana (CUA), pelo Movimento para a Expansão da Nutrição (SUN), pelo Escritório da 
UNICEF na Costa do Marfim e pelo Governo da Costa do Marfim. O evento incluiu a 
participação dos principais meios de comunicação nacionais e internacionais baseados 
em Abidjan, bem como de alguns meios de comunicação ligados virtualmente. O 
evento foi uma oportunidade para divulgar as prioridades e objectivos do tema do ano, 
através dos meios de comunicação social.  
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MdE assinado entre a Comissão da União Africana (CUA) e a Nutrition 
International (NI) para promover a advocacia sobre nutrição no 
continente  

28. O MdE foi assinado na sede da UA por S.Ex.ª Minata Samate Cessouma, 
Comissária para a Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social e o Sr. 
Joel C. Spicer, Presidente e Director Executivo da Nutrition International, em Abril de 
2022. As duas instituições concordaram em trabalhar na advocacia sobre nutrição e 
acompanhar os progressos alcançados pelos Estados-membros na implementação da 
Declaração de Malabo 2014 sobre Segurança Nutricional e a Estratégia Regional de 
Nutrição para África, a fim de alcançar um crescimento económico inclusivo e um 
desenvolvimento sustentável em África. Outras áreas incluem: Assistência técnica para 
aumentar a capacidade dos Estados-membros na mobilização de recursos internos, 

recolha de dados e análise em África – bem como questões sobre nutrição, anemia e 

integração de programas de redes de segurança social para adolescentes. 
 

v. Evento virtual entre a UA e os EUA: As prioridades políticas de África 
para a segurança alimentar e nutricional 

 
29. Em parceria com o Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e 
Desenvolvimento Social da Comissão da União Africana, o Departamento de 
Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável e o 
Departamento de Estado dos EUA organizaram um evento sob o tema “As Prioridades 
Políticas de África para a Segurança Alimentar e Nutricional” no dia 11 de Maio de 
2022. O evento envolveu legisladores e peritos de África e dos Estados Unidos sobre o 
progresso, desafios e prioridades políticas de África em matéria de segurança alimentar 
e nutricional e aumentou ainda mais a cooperação entre os EUA e a UA nestas 
questões. S.Ex.ª Cessouma Minata Samaté, Comissária para Saúde, Assuntos 
Humanitários e Desenvolvimento Social na Comissão da União Africana, apresentou o 
discurso principal sobre a situação da nutrição em todo o continente e a ênfase de alto 
nível da UA na melhoria dos níveis de nutrição. S.Ex.ª Embaixadora Josefa Sacko, que 
proferiu a sua declaração, enaltecendo a parceria, especialmente sobre a nutrição, 
desenvolvimento agro-empresarial, gestão pós-colheita e fortificação de alimentos. A 
reunião recomendou o seguinte: 

 
i. Apelou a uma colaboração continuada entre os Estados Unidos e a UA no 

sentido de promover a segurança alimentar e nutricional no continente.  
ii. Necessidade de dados e provas para a política e a tomada de decisões  
iii. Destacou os papéis de apoio que as universidades, ONG, governo, 

comunidades (jovens e mulheres) e o sector privado podem desempenhar 
para fortalecer o sector agrícola e melhorar a nutrição. 

iv. O papel do comércio e da promoção das fronteiras abertas num sistema 
baseado em regras orientado para o mercado foram apontados como parte 
da solução.  
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vi. O Governo dos EUA lançou um pedido de financiamento em 
conformidade com o tema das prioridades do ano da UA  

 
30. O Governo dos EUA emitiu um pedido de financiamento em conformidade com o 
tema da UA para o ano. O financiamento de 120.000 USD visa abordar a 
vulnerabilidade económica ou as fraquezas dos sistemas alimentares nas comunidades 
de todo o continente africano, de acordo com as áreas prioritárias da União Africana 
para “O Ano da Nutrição”. https://www.usau.usmission.gov/notice-of-funding-
opportunity-the-year-of-nutrition-and-food-security/ 
 

vii. Reunião da Comunidade Económica dos Estados da África Central 
(CEEAC) sobre Nutrição, Gestão da Subnutrição e Desenvolvimento da 
primeira infância nos países da CEEAC 

 
31. O Secretariado da CEEAC organizou uma reunião virtual centrada na Nutrição, 
Gestão da Desnutrição e Desenvolvimento da Primeira Infância nos países da CEEAC 
em Maio de 2022. O objectivo geral da reunião era divulgar o tema do ano nos países 
da CEEAC, bem como continuar a debater estratégias para combater a desnutrição, 
melhorar a segurança alimentar e nutricional, bem como contribuir para o 
desenvolvimento da primeira infância e do capital humano nos Estados-membros da 
CEEAC. Participaram na reunião Estados-membros da CEEAC (Angola, Burundi, 
Camarões, República Centro-Africana, Chade, Gabão e República do Congo) e outras 
partes interessadas. A reunião formulou as seguintes recomendações:  

 
i. Apelar à abordagem da nutrição na perspectiva sistémica incluindo saúde, 

agricultura, educação, protecção social, água/higiene e saneamento, e 
segurança alimentar: rever documentos políticos, estratégias e programas 
para os tornar mais sistémicos e multissectoriais. 

ii. Identificar abordagens inovadoras para a mobilização de recursos e 
assegurar que os vários compromissos dos nossos países e objectivos sejam 
alcançados (por exemplo, a experiência dos Camarões de mobilização de 
recursos através de uma mesa redonda de mobilização de recursos). 

iii. Encontrar formas e meios de apropriação eficaz das organizações e 
comunidades da sociedade civil para a sustentabilidade e eficiência das 
intervenções (mapeamento das iniciativas sub-regionais no contexto da 
apropriação e ampliação das mesmas). 

iv. Organizar reuniões periódicas entre países da CEEAC para facilitar a partilha 
de experiências inovadoras. 
 

viii. Evento de Diálogo Multissectorial / de Múltiplos Intervenientes do 
Governo da Costa do Marfim, CUA, Movimento SUN da UA, no âmbito 
do Tema do Ano de 2022 

 
32. Um evento virtual foi organizado pelo Governo da Costa do Marfim, 
Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social da 
Comissão da União Africana e o Movimento para a Expansão da Nutrição (SUN) a 9 de 
Maio a fim de promover o envolvimento multissectorial e de múltiplos intervenientes no 

https://www.usau.usmission.gov/notice-of-funding-opportunity-the-year-of-nutrition-and-food-security/
https://www.usau.usmission.gov/notice-of-funding-opportunity-the-year-of-nutrition-and-food-security/
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Ano da União Africana sobre Nutrição. O evento incluiu apresentações da Comissão da 
União Africana, sobre a visão e objectivos do ano e o que a CUA espera alcançar; 
AUDA-NEPAD, sobre o plano de trabalho de apoio ao Ano da Nutrição da UA para 
África; Líderes Africanos para a Nutrição (ALN) sobre o que a ALN está a fazer para 
apoiar o Ano da UA sobre Nutrição para África; Costa do Marfim sobre como o país que 
está a promover o Ano da UA sobre Nutrição com vista a alcançar os seus objectivos 
nutricionais nacionais; Uma gravação em vídeo do evento está disponível em 
https://youtu.be/rcCYAyTPDb0  

 
ix. Consultas da Organização da Sociedade Civil (OSC) sobre o Tema do 

Ano da UA para 2022  
 

33. O ECOSOC organizou uma série de consultas virtuais da sociedade sobre o 
Tema da UA para 2022 nos dias 17, 24 e 31 de Maio de 2022. O Departamento de 
Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social da Comissão da União 
Africana, fez uma apresentação sobre as prioridades da União Africana em matéria de 
segurança alimentar, especialmente de acordo com o tema do ano. As consultas foram 
organizadas juntamente com três áreas técnicas 1) Promoção do Comércio de 
Produtos Agrícolas nos Estados-membros, especialmente no âmbito da Zona de 
Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA); 2) Construção/Reforço da Resiliência 
em Segurança Alimentar e Nutricional na Era da COVID-19 e, 3) Reforço dos Sistemas 
de Saúde e Protecção Social para Aceleração do Desenvolvimento do Capital Humano, 
Social e Económico.  

 
34. O exercício, liderado na sua maioria por intervenientes da sociedade civil, está a 
trabalhar em vários documentos de política em conformidade com as áreas temáticas 
acima referidas, a serem submetidos aos órgãos deliberativos da União Africana. Mais 
de 300 sociedades civis foram registadas e participaram nas referidas consultas. Este 
trabalho inclui o desenvolvimento, lançamento e divulgação de uma brochura/parecer 
sobre políticas relativas ao tema do ano. 
 

x. Série de Diálogo sobre África em 2022: Diálogo Político de Alto Nível 
organizado pelo Gabinete do Conselheiro Especial das Nações Unidas 
para África (OSAA) sobre o Tema do Ano da UA para 2022 

 
35. A série de Diálogos sobre África para 2022 foi organizada sob o tema “Construir 
resiliência na nutrição: Acelerar o capital humano e o desenvolvimento socioeconómico 
de África”. A série de diálogos foi uma comemoração de um mês sob vários temas: 1) 
Construir Sistemas Sócio-agrícolas Alimentares Resilientes, 2) Reforçar a Resiliência 
dos Sistemas Agrícolas: Terra, Transformação Digital e Acesso ao Financiamento - 
tornando os pequenos agricultores nos pilares 3) O Papel da Protecção Social no 
Reforço da Segurança Alimentar e Nutricional para uma Maior Resiliência em África 4) 
Desenvolvimento do Capital Humano, Clima, Energia e Sistemas Alimentares. 

 
36. Falando durante o diálogo político de alto nível realizado a 26 de Maio de 2022, 
S.Ex.ª Dr.ª Monique Nsanzabaganwa, Vice-presidente (DCP) da Comissão da União 
Africana, observou que a União Africana fez grandes progressos na abordagem dos 

https://youtu.be/rcCYAyTPDb0
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desafios da segurança alimentar e nutricional, mas muito precisava de ser feito, citando 
as conclusões do Estudo do Custo da Fome em África (COHA) e o impacto da COVID -
19 na nutrição. Apelou ainda ao investimento em resultados nutricionais sustentáveis 
construídos sobre um sistema alimentar resiliente que tenha em consideração aspectos 
socioeconómicos, ambientais e de biodiversidade. As principais recomendações 
incluem: 
 

i. Incorporar objectivos de segurança alimentar e nutricional nas estratégias, 
políticas e programas de protecção social - para satisfazer as necessidades 
das pessoas e promover o seu bem-estar, agora e no futuro.  

ii. Adoptar abordagens resilientes e resistentes ao choque que melhor ajudam 
as pessoas na gestão dos riscos durante emergências repentinas ou factores 
de pressão sazonais, ao mesmo tempo que promovem a coordenação entre 
os intervenientes no terreno, em todo o nexo humanidade-desenvolvimento-
paz.  

iii. Reforçar a governação dos sistemas de protecção social através de liderança 
institucional, coordenação multissectorial e de múltiplos intervenientes, 
diálogo social, bem como soluções inovadoras como as tecnologias digitais.  

iv. Dar prioridade a formas de financiamento a longo prazo, fiáveis e equitativas, 
concentrando-se no aumento da afectação de recursos nacionais, 
complementado pela cooperação internacional. 

 

PRIORIDADE 4: Melhoria da capacidade institucional e ambiente propício para a 
intensificação da acção e obtenção de resultados e impacto 

 
i. Lançamento de Directrizes para a Concepção e Implementação de 

Programas de Alimentação Escolar Caseira em África 
 
37. O Dr. Ibrahim Assane Mayaki (antigo Director Executivo da AUDA-NEPAD) 
lançou as Orientações para a Alimentação Escolar Caseira da AUDA-NEPAD durante a 
Comemoração do 7º Dia Africano de Alimentação Escolar, celebrado a 1 de Março de 
2022. As orientações do HGSF visam dar uma orientação geral ou orientação aos 
Estados-membros da União Africana que desejam criar programas de HGSF ou rever 
os programas de alimentação escolar existentes para os ligar mais directamente aos 
pequenos agricultores e outros intervenientes na cadeia de valor alimentar escolar, 
abordando ao mesmo tempo a componente nutricional de forma mais adequada. As 
orientações incluem as seguintes:   

 
i. Quadro político e jurídico - Os programas de alimentação escolar devem ser 

consagrados nas políticas e planos nacionais. 
ii. Capacidade financeira e financiamento estável - Os programas nacionais de 

alimentação escolar devem, idealmente, ser financiados a partir de recursos 
centrais nacionais.  

iii. Capacidade institucional de implementação e coordenação - Um Programa 
de Alimentação Escolar ou HGSF é melhor executado e mais eficaz quando 
uma instituição forte é incumbida e responsável pela implementação e 
monitorização desse programa. 
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iv. Elaboração e implementação de programas de alimentação escolar e 
participação comunitária.  
 

II. PRINCIPAIS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º SEMESTRE DO ANO, 
DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022     

III.  
i. Criação de um quadro sobre o envolvimento do sector privado no 

investimento em nutrição, 22 - 23 de Junho de 2022, Joanesburgo, África 
do Sul - A AUDA-NEPAD em colaboração com a FAO está actualmente a 
desenvolver o quadro/orientações sobre o reforço do envolvimento do sector 
privado e da coordenação nutricional na África Subsaariana, para uma Melhor 
Nutrição. O quadro/orientação previsto destina-se a reforçar o envolvimento do 
sector privado na promoção de uma melhor nutrição no continente, partilhando 
as melhores práticas e criando melhores sinergias e compromissos das partes 
interessadas.  
 

ii. Ano Africano do Lançamento da Segurança Alimentar e Nutricional na 
Etiópia - Evento conjunto do Governo da Etiópia e da Comissão da União 
Africana, Julho de 2022, Adis Abeba, Etiópia - o evento visa partilhar o 
compromisso do governo da Etiópia com a estratégia alimentar e nutricional e 
experiências relacionadas; Mostruário da Fase de Inovação da Declaração de 
Seqota e catalisar a implementação da Fase de Expansão entre sectores 
governamentais e parceiros de desenvolvimento e mobilizar os doadores e as 
comunidades de segurança alimentar e nutricional para apelar à tradução do 
Compromisso de Nutrição em prol do Crescimento em apoio da estratégia 
nacional de alimentação e nutrição e da Declaração de Seqota e de outras 
estratégias e políticas de nutrição dos Estados-membros. 
 

iii. Reunião Ministerial de Alto Nível sobre nutrição e segurança alimentar, em 
Julho de 2022, Abidjan, Costa do Marfim - O evento será organizado pelo 
Governo da Costa do Marfim em colaboração com a Comissão da União 
Africana e o Banco Africano de Desenvolvimento - Iniciativa de Líderes Africanos 
para a Nutrição (ALN), em Julho de 2022. O Diálogo Ministerial visa proporcionar 
uma oportunidade para analisar as experiências de implementação do Ano da 
União Africana sobre Nutrição, partilhar as lições aprendidas e analisar as 
opções estratégicas para reforçar o envolvimento e o empenho dos países na 
implementação, com ênfase na integração das oportunidades emergentes a 
nível nacional. 

 
iv. Evento de Alto Nível sobre Nutrição organizado pelo Promotor Africano 

para a Nutrição - de 2 a 3 de Agosto de 2022- Este evento terá lugar durante a 
1ª semana de Agosto em Maseru, Lesoto. O evento de alto nível organizado por 
Sua Majestade o Rei Letsie III, Chefe de Estado e de Governo do Reino do 
Lesoto e o Promotor da UA para a Nutrição, com a participação dos Líderes 
Africanos para a Promoção da Nutrição, constituirá um “apelo à acção” para uma 
maior mobilização de recursos nacionais para a Nutrição. 
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v. Conferência Nacional de Dados sobre Nutrição da Nigéria e Lançamento do 
Ano da UA sobre Nutrição a nível nacional - O evento será uma oportunidade 
para lançar o Ano da UA sobre Nutrição na Nigéria em 2022 e projectar os 
esforços da Nigéria no reforço da resiliência em Segurança Alimentar e 
Nutricional no continente africano e dar prioridade à gestão de dados e sistemas 
de informação, geração e disseminação de conhecimentos, para fundamentar a 
tomada de decisões.  
 

vi. Definição de um objectivo de financiamento para a Nutrição - Espera-se que 
um objectivo de financiamento para a nutrição reforce os esforços do país para 
atribuir recursos adequados ao combate à desnutrição e apoiar os esforços de 
advocacia para um maior financiamento da nutrição. Para apoiar os esforços de 
advocacia que visam aumentar o investimento na nutrição, é importante definir 
um objectivo de financiamento que actue como um representante para avaliar o 
progresso alcançado na mobilização de recursos sobre o financiamento da 
nutrição. Na ausência de metas de financiamento, é difícil avaliar os progressos 
realizados no sentido de alcançar as várias metas nutricionais. A análise para 
apoiar o desenvolvimento da meta está em curso e está a ser dirigida pela CUA 
e ALN-BAD em apoio às principais partes interessadas e parceiros (FAO, PMA, 
OMS, UNICEF, AUDA-NEPAD, IFAD, Banco Mundial, Organização das Nações 
para a Nutrição, Movimento SUN). 

 
vii. Comemoração da Semana Mundial do Aleitamento Materno (1-7 de Agosto) 

- Advocacia para um maior empenho e investimento no aleitamento materno 
exclusivo. A celebração será liderada pela OMS juntamente com a CUA e os 
parceiros. 

 
38. Outras actividades 
 

i. Publicação de cartografia sobre Alimentos Indígenas e de Base para 
cada Comunidade Económica Regional 

ii. Processo de concepção de uma estratégia regional para a redução da 
anemia 

iii. Comemoração do Dia Africano da Segurança Alimentar e Nutricional 
(ADFNS) 

iv. Desenvolvimento de uma cartografia regional das políticas/estratégias 
nacionais e regionais de biofortificação 
 

IV. PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES, DESAFIOS E VIA A SEGUIR 
 

39.  Um dos principais desafios tem sido a limitação dos recursos financeiros e 
humanos na implementação do roteiro e do plano de acção. A Comissão da UA tem 
trabalhado em estreita colaboração com parceiros e principais partes interessadas na 
implementação de actividades fundamentais, em conformidade com o plano de acção 
global elaborado no início do ano.  
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40. O tema aprovado do ano para 2022 tem sido fundamental para reunir as 
principais partes interessadas que trabalham em sectores fundamentais, 
nomeadamente - Agricultura, Saúde, Protecção Social e educação, registando a 
abordagem multissectorial necessária para fazer face aos desafios da nutrição e 
segurança alimentar.  
 
41. As recomendações são de continuar a colaborar com os parceiros e partes 
interessadas para apoiar as actividades previstas para o segundo semestre do ano e 
colaborar com os Estados-membros para divulgar o tema do ano a nível nacional em 
prol de um maior impacto para além de 2022.  

 



EX.CL/1367(XLI) 
Pag. 18 

 
PROJECTO DE DECISÃO 

 SOBRE O RELATÓRIO INTERCALAR  DE ACTIVIDADES DO TEMA DO ANO DE 2022  
 

Aumento da Resiliência em Matéria de Nutrição e Segurança Alimentar no Continente 
Africano: Reforço dos Sistemas Agro-Alimentares, Sistemas de Saúde e de Protecção 
Social para a Aceleração do Desenvolvimento do Capital Humano, Social e Económico 
[Assembly/AU/Dec. 813(XXXV)] 
 
O Conselho Executivo,  
 
TOMA NOTA do Relatório Intercalar sobre a Implementação do Roteiro do Tema do Ano da 
União Africana para 2022, intitulado: Aumento da Resiliência em Matéria de Nutrição e 
Segurança Alimentar no Continente Africano: Reforço dos Sistemas Agro-Alimentares, 
Sistemas de Saúde e de Protecção Social para a Aceleração do Desenvolvimento do 
Capital Humano, Social e Económico; 
 
RECONHECE o papel desempenhado pelo Líder da União Africana em matéria de 
Nutrição, Sua Majestade o Rei Letsie III, Chefe de Estado do Reino do Lesoto, por envolver 
os Chefes de Estado e de Governo e outros responsáveis e decisores no sentido de 
elevarem a nutrição nas agendas continentais e domésticas e reforçarem a vontade política 
de abordar as complexas causas profundas da desnutrição;  
 
TOMA NOTA dos progressos registados na implementação das recomendações do plano 
de acção do tema do ano decorrentes das principais acções e compromissos das partes 
interessadas, a maioria dos quais apela aos Estados-Membros no sentido de darem 
prioridade ao aumento do investimento financeiro interno na segurança alimentar e 
nutricional, promovendo igualmente os investimentos na programação multissectorial; e 
APELA à Comissão da União Africana e às principais partes interessadas a adoptarem e 
desenvolverem um quadro político multissectorial e um objectivo de investimento em 
matéria de nutrição que venha a garantir a afectação de recursos internos para a 
programação nutricional;  
 
TOMA NOTA AINDA das actividades planificadas inscritas no roteiro sobre o tema do ano 
a serem implementadas no segundo semestre de 2022 e no período subsequente; e 
APELA à Comissão da União Africana a trabalhar em estreita colaboração com todos os 
Estados-Membros da UA, Comunidades Económicas Regionais (CER), Agência de 
Desenvolvimento da União Africana (AUDA-NEPAD), Banco Africano de Desenvolvimento 
(Iniciativa dos Líderes Africanos em matéria de Nutrição), Agências das Nações Unidas e 
parceiros na segurança alimentar e nutricional a continuarem a apoiar a implementação de 
actividades e programas em conformidade com o tema do ano da UA para 2022; 
 
CONSTATANDO as necessidades sem precedentes devido à intersecção dos conflitos, 
alterações climáticas, pandemia do coronavírus e custos crescentes, que limitam o acesso 
de milhões de pessoas a alimentos; e RECONHECENDO que restam apenas três (3) anos 
para a concretização das metas de Malabo (10% e 5% de raquitismo e baixo peso), a 
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Estratégia Regional Africana para a Nutrição (2016-2025); DECIDE que as actividades 
sobre o roteiro para o tema do ano da UA para 2022 deverão continuar até 2023; 
 
SOLICITA à Comissão, em colaboração com a República da Côte d’Ivoire e as principais 
partes interessadas, a apresentar um relatório abrangente à 36.ª Conferência dos Chefes 
de Estado e de Governo da UA, a ser realizada em Fevereiro de 2023, sobre o impacto do 
tema do ano da UA para 2022, destacando as principais realizações, desafios e a 
estratégia para a implementação das principais recomendações decorrentes do tema do 
ano da UA sobre Nutrição para além de 2022. 
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