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Excelências  
Ilustres convidados   
 
1. Como Líder actual da União Africana em Nutrição, um papel que venho a 
desempenhar desde 2014, tenho a honra de apresentar o resumo das minhas 
actividades e progressos alcançados no meu papel de defensor da nutrição, que 
cumpre com a Declaração de Malabo sobre Segurança Nutricional para os países 
inclusivos, crescimento económico e desenvolvimento sustentável em África 
(Assembly/AU/Decl.4(XXIII), aprovado em Junho (2014), na Guiné Equatorial. Os 
Estados Membros da União Africana em Malabo comprometeram-se a acelerar os seus 
esforços no sentido de acabar com a fome e reduzir a desnutrição a 10 por cento e de 
baixo peso por 5 por cento até 2025. 
 
2. Este relatório de síntese incidirá principalmente nas minhas actividades que 
tiveram lugar desde o endosso do plano de trabalho da União Africana para o período 
de 2017 a 2019 pelo Departamento dos Assuntos Sociais da UA, aprovado pela 
Assembly/AU/Dec.589( XXVI) para o período do meu mandato de 2017 a 2019. 
 
Actividades Continentais,   

 
a) Ao nível continental, a Iniciativa dos Líderes Africanos pela Nutrição (ALN) foi 

lançada, pelo meu Excelentíssimo Primeiro Ministro, do Reino do Lesotho 
Motsoahae Thomas, durante um evento paralelo na 30ª Sessão Ordinária da 
Conferência em Janeiro de 2018 em Adis Abeba. A iniciativa que foi 
subsequentemente aprovada pela 30ª Conferência Ordinária 
(Assembly/AU/Decl.681.(XXX) é uma imitativa entre a Comissão da União 
Africana e o Banco Africano de Desenvolvimento. A Iniciativa ALN é uma 
plataforma para o engajamento político de alto nível. A iniciativa dará ênfase 
especial aos primeiros 1.000 dias de vida de uma criança e visa a influenciar e 
gerar investimentos inovadores para a nutrição e segurança alimentar, e com 
vista a criar uma base para o capital humano produtivo em África. 
 

b) Na sequência de um processo exaustivo de consultas, está a ser desenvolvido 
um Quadro Continental de Resultados Nutricionais em estreita parceria com os 
Líderes Africanos para a Nutrição. O quadro de resultados destina-se a melhorar 
a responsabilização pela nutrição e servirá igualmente como uma ferramenta de 
defesa da nutrição em todo o continente. Espera-se que o quadro de resultados 
melhore o acompanhamento do progresso dos Estados-Membros da União 
Africana na área da nutrição e proporcione igualmente um progresso 
instantâneo continental de alto nível para alcançar as metas globais e 
continentais de nutrição que foram estabelecidas para a nutrição.  
 

c) Em Setembro de 2018, recebi uma missão da Comissão da União Africana e do 
Banco Africano de Desenvolvimento que vieram ao Reino do Lesoto para me 
informar sobre as áreas propostas de colaboração entre os Líderes Africanos 
para Nutrição, a Comissão da União Africana e eu como Líder de nutrição da 
União Africana, discutimos as principais áreas de colaboração e um plano de 
trabalho proposto para 2019 que foi apresentado a mim para a minha 
apreciação. As principais actividades para 2019 incluem; a minha participação 
nas Reuniões Anuais de Desenvolvimento Africano, na Conferência 
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Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano (TICAD de Junho e 
Agosto de 2019, respectivamente).   
 

d) Realizei três visitas a estados membros, República Federal Democrática da 
Etiópia, República do Malawi e República da Gâmbia, na minha qualidade de 
Campeão da União Africana para Nutrição e Embaixador da FAO para a 
nutrição. Nos três países, reuni-me com altos funcionários do governo, 
intervenientes relevantes em nutrição, segurança alimentar e agricultura, 
incluindo deputados, ONG, parceiros de desenvolvimento e as Nações Unidas. 
Encorajei todos os actores a adoptar abordagens multi-sectoriais em nutrição 
com maior coordenação. A minha visita ao Malawi centrou-se na criação de 
resiliência, na Etiópia foi para promover a importância crítica da erradicação da 
malnutrição através de sistemas alimentares sensíveis à nutrição e na Gâmbia 
em programas nacionais de nutrição como contribuição para a erradicação da 
pobreza extrema e da fome nos países menos desenvolvidos. 
 

e) Tive igualmente debates com o Presidente da Comissão da União Africana e 
Comissários durante os quais discuti o facto de que em algumas regiões da 
África há níveis mais altos de insegurança alimentar do mundo. Estima-se que 
220 milhões de pessoas não tenham uma nutrição adequada e a natureza do 
problema está mudando rapidamente, com a situação de sobrepeso e 
obesidade a surgirem como novas formas de desnutrição na região. Discutimos 
os esforços globais e continentais para a eliminação da fome e da malnutrição 
em África. 
 

f) Tenho a satisfação de informar que 14 Estados Membros concluíram o Estudo 
de Custo da Fome em África (COHA) e, em Novembro de 2018, foi realizado um 
workshop como um esforço colaborativo entre a União Africana, o Programa 
Mundial de Alimentação, a Comissão Económica das Nações Unidas para África 
com vista a discutir e analisar as recomendações dos resultados dos estudos 
concluídos do COHA, e desenvolver um caminho a seguir para apoiar os países 
a cumprir com as metas estabelecidas na Declaração de Malabo de reduzir a 
prevalência de atrofia infantil a 10% e a de baixo peso a 5% até 2025. As 
recomendações deste workshop devem ser disponibilizadas aos Estados 
Membros seguindo o devido processo. 

 
Actividades Globais 

 
a) Ao nível global, tive vários compromissos que proporcionaram uma 

oportunidade para a advocacia da nutrição. Em Outubro de 2018, participei do 
evento de alto nível do Dia Mundial da Alimentação em Roma, onde me juntei 
aos Chefes de Estado e agências de Roma para discutir os esforços de alcançar 
Fome Zero até 2030. Os eventos reuniram representantes de alto nível do sector 
privado e da sociedade civil e as discussões centraram-se em tópicos inter-
relacionados como alteração climática, conflitos, migração, pobreza e a dupla 
situação da fome e da obesidade. 

 
b) Durante o mesmo mês participei igualmente das Reuniões Anuais do Banco 

Mundial durante as quais o Banco Mundial lançou o seu novo Projecto de Capital 
Humano para enfatizar a necessidade de financiamento maior e mais eficaz 
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para o desenvolvimento do capital humano por meio de advocacia, análise e 
prestação de serviços. Fui nomeado a desempenhar um papel de defensor para 
advogar o Projecto de Desenvolvimento de Capital Humano do Banco Mundial, 
um papel que me proporcionará a oportunidade de reforçar a óbvia ligação entre 
a segurança nutricional e o Desenvolvimento do Capital Humano. 
 

c) Em Novembro de 2018, discursei na cerimónia de abertura da Cimeira Global 
da Aliança de Liderança de Bolsas da Kellogg de 2018 sobre a Segurança 
Alimentar e Comunidades Equitativas. O evento centrava-se de forma Como as 
nossas comunidades podem melhor lidar com as causas da fome e da 
desnutrição num mundo de abundância? E como é que os conjuntos de 
habilidades, experiências diversas e paixão pela justiça social para o 
desenvolvimento de estratégias globais eficazes podem ser aplicados 
localmente? 

 
Actividades Regionais  
 
3. Em Outubro de 2018, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) realizou um fórum de alto nível sobre Nutrição na Primeira Infância na África 
Austral, com enfoque na nutrição e educação infantil. O evento teve como objectivo 
criar um caso de investimento para acelerar a acção dos governos e parceiros para 
melhorar a nutrição na primeira infância na África Austral. Durante este fórum, os 
governos e parceiros de desenvolvimento foram igualmente incentivados a investir em 
programas de nutrição para garantir que as questões de alimentação e nutrição sejam 
promovidas para uma vida mais saudável de todas as pessoas. 
 
Reino do Lesoto 
 
4. Gostaria de destacar algumas actividades que igualmente tiveram lugar no 
Reino do Lesoto. Em Março de 2018, o Reino do Lesoto, em parceria com as Nações 
Unidas, lançou o Relatório de Revisão Estratégica de Fome Zero em Maseru. Esta 
revisão tem como objectivo definir a situação alimentar e nutricional no Lesoto, 
consolidar o progresso até agora alcançado pelas políticas e programas nacionais de 
alimentação e nutrição, identificar lacunas na resposta e propor acções prioritárias 
necessárias no sentido de acelerar a meta de não haver fome no Lesoto até 2030.  
 
Excelências 
Distintos Convidados   
 
5. À medida que começamos o ano sobre “Refugiados, Repatriados e Deslocados 
Internos: Rumo a Soluções Duradouras para o Deslocamento Forçado em África”, 
permitam-me destacar que os Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos são 
populações vulneráveis que não devem ser deixadas para trás. A evidência disponível 
indica que as pessoas que são Refugiadas, Repatriadas e Deslocadas Internamente 
podem passar até 20 anos ou mais nessas condições. Situações que consistem nos 
anos mais críticos e determinantes do ciclo de vida humana. 
 
6. Permitam-me reconhecer a liderança de S.E. Moussa Faki Mahamat, Presidente 
da Comissão, no seu apoio ao abordar a questão da nutrição em zonas de conflito e 
com necessidades humanitárias. Isto é evidenciado pela sua generosa contribuição de 
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cem mil dólares para o Sudão do Sul em 2017 para combater a situação de subnutrição 
infantil. 
 
7. Por conseguinte, exorto a Acção Política e Comunitária, com a legislação 
apropriada, investimentos acrescidos nas áreas de nutrição para que tragam no Sector 
Privado, parcerias mais fortes e com maior responsabilidade inclusiva, não deixando 
ninguém para trás, particularmente os mais vulneráveis e para aqueles que são 
refugiados, retornados e deslocados internamente.  
 
8. Pela atenção dispensada muito obrigado  
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PROJECTO DE DECISÃO SOBRE O QUADRO DE RESULTADOS CONTINENTAL 

PARA A NUTRIÇÃO 
Doc. Assembly /AU/15(XXXII) 

 
 
Nós, Chefes de Estados Africanos, reunidos na Trigésima Segunda Sessão da União 
Africana realizada em Adis Abeba de 8 a 9 de Fevereiro de 2019, aderimos ao lançamento 
do painel nutricional no continente para multiplicar os nossos esforços para combater a 
desnutrição em todas as suas formas, em colaboração com todos os parceiros de 
desenvolvimento. 
 
1. RECORDAMOS a Declaração Assembly/AU/Decl.4(XXIII) sobre a segurança 

nutricional para um crescimento económico inclusivo e desenvolvimento 
sustentável em África; Assembly/AU/Decl.1 (XXIII) Declaração de Malabo sobre o 
Crescimento Agrícola Acelerado e a Transformação para a Prosperidade Partilhada 
e Condições de Vida Melhoradas; e o endosso da Iniciativa dos Líderes Africanos 
para Nutrição sob o número da resolução (Assembly /AU/Dec.681; 

 
2. REAFIRMAMOS os nossos compromissos nos três principais grupos de consenso 

globais e continentais sobre a nutrição: as metas da Assembleia Mundial da Saúde, 
as metas da Declaração de Malabo e as metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODD2); 

 
3. FELICITAMOS os Estados Membros que fizeram progressos na erradicação da 

desnutrição infantil entre os menores de cinco anos e INCENTIVAMOS os demais 
a fortalecer os seus esforços; 

 
4. CIENTES de que a segurança alimentar, sem uma melhor nutrição das populações, 

não trará os efeitos socio-económicos esperados; uma vez que o número de 
pessoas afectadas pela fome e pela desnutrição está aumentando apenas no 
continente africano nos últimos anos; 

 
5. APROVAMOS o lançamento do Quadro Anual de Avaliação dos Resultados da 

Prestação de Contas dos Líderes Africanos para a Nutrição pelo Banco Africano de 
Desenvolvimento e pela Comissão da União Africana (conforme estipulado na nota 
do documento de conceito) a favor de investimentos sustentáveis para a nutrição. 
Este quadro continental de resultados destacará o progresso de cada país e 
proporcionará uma visão geral de alto nível do progresso do continente no sentido 
de alcançar as metas acordadas nos níveis continental e global; 

 
6. RECONHECEMOS que os indicadores multi-sectoriais de nutrição, a capacidade 

de recolha e análise de dados e a responsabilização sectorial precisam de ser 
melhorados nos países para contribuir com vista a uma vigilância nutricional mais 
eficaz; 
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7. TOMAMOS NOTA de que o painel utilizará os dados do Relatório Global de 
Nutrição, do Banco Mundial e da UNICEF com validação do país para medir o 
progresso nas intervenções ainda sobre necessidades específicas e sensíveis de 
nutrição ao nível continental; 

 
8. SOLICITAMOS à Comissão da União Africana que inclua todos os anos, à margem 

da Cimeira da UA, o Quadro de Resultados Nutricional do Continente actualizado 
pela Iniciativa dos Líderes Africanos para o Secretariado da Nutrição; 

 
9. RECOMENDAMOS aos Chefes de Estado Africanos que redobrem esforços para 

investir mais, o mais cedo e melhor,  no sentido de melhorar as políticas e 
intervenções nutricionais através de uma abordagem nacional multi-sectorial até 
2025, e em particular concentrando-se nos Primeiros 1000 dias de vida das 
crianças, a única oportunidade de evitar danos físicos e mentais irreversíveis além 
de 2 anos; 

 
10. RECOMENDAMOS que os líderes promotores continuem o diálogo com os 

governos e líderes africanos sobre compromissos financeiros novos e sustentáveis 
para a nutrição através de políticas e programas baseados em evidências, para 
fortalecer o capital humano e gerar um efeito multiplicador de desenvolvimento 
socio-económico do continente; 

 
11. RECOMENDAMOS aos Chefes de Estados Africanos que instruam os órgãos de 

decisão dos seus governos a terem efectivamente em conta as recomendações do 
painel de instrumentos na reunião da 32a Sessão da União Africana em Adis Abeba, 
2018; 

 
12. AUTORIZAMOS a Iniciativa dos Líderes Africanos para que o Secretariado de 

Nutrição finalize o quadro de resultados, tendo em conta as várias recomendações 
resultantes da reunião no painel de avaliação na 32ª Sessão da União Africana em 
Adis Abeba, 2018; 

 
13. AUTORIZAMOS a Iniciativa dos Líderes Africanos no sentido do Secretariado de 

Nutrição fortalecer a capacidade dos governos na implementação dos quadros de 
resultado nacional, tendo em conta as especificidades de cada país; 

 
14. AUTORIZAMOS a Iniciativa dos Líderes Africanos para que o Secretariado de 

Nutrição implante o Quadro de Resultado Continental com vista a consultar com os 
governos e as partes interessadas sobre uma melhor apropriação e 
consciencialização. 
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