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Desde 2011, o WFP Centro de Excelência 
trabalha para que juntos possamos alcançar 
as metas dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), especialmente as metas 
do ODS 2 (erradicação da fome) alinhadas às 
metas do ODS 17 (fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar parcerias), reco-
nhecendo que somente conseguiremos 
alcançá-las por meio de parcerias efetivas. 
Nós atuamos também no apoio aos países 
por meio da cooperação Sul-Sul trilateral, 
permitindo o intercâmbio de conhecimento 
técnico, experiências e habilidades com o 
apoio de doadores ou de uma organização 
multilateral, como o WFP. 

Mesmo diante de um cenário de limitação de 
recursos financeiros, humanos e políticos 
para o desenvolvimento internacional, reco-
nhecemos que os governos continuam a ser 
os atores primordiais de avanços humanos e 
sociais. Governos são os motores que se 
comprometem a manter as engrenagens da 
transição e da apropriação nacional de 
programas funcionando e sendo financiadas. 
Contudo, outros atores privados e públicos, 
tanto nacionais quanto transnacionais, são 
cada vez mais chamados a complementar 
esse maquinário que salva e muda vidas. 
Especialmente o setor privado e a sociedade 
civil: ambos têm um papel cada vez mais 
importante a desempenhar na facilitação de 
novas soluções por meio de financiamento, 
inovação e fortalecimento de capacidades.

Com atuação centrada em atividades ligadas 
à nutrição e alimentação escolar com foco 
em compras locais e agricultura familiar, o 
WFP Centro de Excelência Brasil vem, ao 
longo dos anos, ampliando suas parcerias, o 
que possibilitou, em 2018, dar início ao traba-
lho com produção sustentável dentro do 
Projeto Além do Algodão e, recentemente, 
ampliar sua atuação na área de nutrição 
infantil, com foco no combate à dupla carga 
da má-nutrição.

Nosso trabalho consiste, principalmente, em 
prestar apoio técnico e fortalecer capacida-
des em contextos de desenvolvimento na 
África, na Ásia e na América Latina. Em 2019, 
promovemos algumas mudanças estruturais 
para ampliar o alcance desse trabalho e fazer 
frente aos recursos para o desenvolvimento 
cada vez mais escassos: lançamos uma 
carteira online de serviços chamada de Inter-
câmbios Virtuais. Com isso, agora podemos 
otimizar os esforços de orientação e coope-
ração com países, diminuindo custos e 
democratizando o acesso ao conhecimento. 
Essa nova carteira de serviços está dividida 
em quatro grandes eixos: Serviços de Asses-
soria e Assistência Técnica; Promoção de 
Parcerias; Serviços de Advocacy; e Gestão do 
Conhecimento. Neste relatório, apresenta-
mos nossas principais atividades e resulta-
dos, já nesse novo formato.

Caro leitor,
Seja bem-vindo a mais um ano de atividades do
WFP Centro de Excelência contra a Fome Brasil

Com nosso apoio, vários países avançaram 
nas suas políticas e programas de alimenta-
ção escolar em 2019, como foi o caso de Ban-
gladesh, que aprovou a política nacional de 
alimentação escolar após trabalho iniciado 
em 2012. Com o Burundi, trabalhamos ao 
longo de 2019 para desenvolver uma Estraté-
gia de Implementação da Política Nacional 
de Alimentação Escolar. 

O Gâmbia, também como resultado do 
nosso trabalho consultivo, mobiliza fundos 
internacionais para dar seguimento ao seu 
programa de alimentação escolar. O Nepal, 
país piloto do apoio remoto, avança em 
ações de nutrição e alimentação escolar sob 
a liderança do escritório nacional do WFP. 
No âmbito do Projeto Além do Algodão, a 
Tanzânia validou o diagnóstico que susten-
tará a construção do projeto para o país, 
resultado de um trabalho conjunto entre o 
WFP Centro de Excelência Brasil e o escritó-
rio de país do WFP.

O Centro de Excelência é uma parceria entre 
o governo brasileiro e o WFP e, em 2019, 
estreitamos ainda mais nossos laços com 
parceiros institucionais, especialmente a 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do 
Ministério das Relações Exteriores, e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) no Brasil. Também participamos 
ativamente de ações promovidas pela sede 
do WFP e colaboramos diretamente com o 
trabalho dos escritórios nos países. 

Diante do exposto, podemos dizer que 2019 
foi o ano do fortalecimento e ampliação de 
parcerias e da inovação no WFP Centro de 
Excelência Brasil. Foi um ano de importante e 
árduo trabalho que nos permitirá intensificar 
as nossas atividades e ações nos próximos 
anos, especialmente pelo fato de 2020 
marcar o início da Década de Ação para os 
ODS. Restando apenas 10 anos para que pos-
samos alcançar as metas ambiciosas traça-
das pela comunidade internacional, é funda-
mental intensificarmos e coordenarmos cada 
vez mais e melhor as nossas ações e esforços 
para alcançar os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável e continuar salvando e, 
principalmente, transformando vidas.

Apoiamos países por 
meio da cooperação
Sul-Sul trilateral, 
permitindo o inter-
câmbio de conhecimento 
técnico, experiências
e habilidades
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Desde 2011, o WFP Centro de Excelência 
trabalha para que juntos possamos alcançar 
as metas dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), especialmente as metas 
do ODS 2 (erradicação da fome) alinhadas às 
metas do ODS 17 (fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar parcerias), reco-
nhecendo que somente conseguiremos 
alcançá-las por meio de parcerias efetivas. 
Nós atuamos também no apoio aos países 
por meio da cooperação Sul-Sul trilateral, 
permitindo o intercâmbio de conhecimento 
técnico, experiências e habilidades com o 
apoio de doadores ou de uma organização 
multilateral, como o WFP. 

Mesmo diante de um cenário de limitação de 
recursos financeiros, humanos e políticos 
para o desenvolvimento internacional, reco-
nhecemos que os governos continuam a ser 
os atores primordiais de avanços humanos e 
sociais. Governos são os motores que se 
comprometem a manter as engrenagens da 
transição e da apropriação nacional de 
programas funcionando e sendo financiadas. 
Contudo, outros atores privados e públicos, 
tanto nacionais quanto transnacionais, são 
cada vez mais chamados a complementar 
esse maquinário que salva e muda vidas. 
Especialmente o setor privado e a sociedade 
civil: ambos têm um papel cada vez mais 
importante a desempenhar na facilitação de 
novas soluções por meio de financiamento, 
inovação e fortalecimento de capacidades.

Com atuação centrada em atividades ligadas 
à nutrição e alimentação escolar com foco 
em compras locais e agricultura familiar, o 
WFP Centro de Excelência Brasil vem, ao 
longo dos anos, ampliando suas parcerias, o 
que possibilitou, em 2018, dar início ao traba-
lho com produção sustentável dentro do 
Projeto Além do Algodão e, recentemente, 
ampliar sua atuação na área de nutrição 
infantil, com foco no combate à dupla carga 
da má-nutrição.

Nosso trabalho consiste, principalmente, em 
prestar apoio técnico e fortalecer capacida-
des em contextos de desenvolvimento na 
África, na Ásia e na América Latina. Em 2019, 
promovemos algumas mudanças estruturais 
para ampliar o alcance desse trabalho e fazer 
frente aos recursos para o desenvolvimento 
cada vez mais escassos: lançamos uma 
carteira online de serviços chamada de Inter-
câmbios Virtuais. Com isso, agora podemos 
otimizar os esforços de orientação e coope-
ração com países, diminuindo custos e 
democratizando o acesso ao conhecimento. 
Essa nova carteira de serviços está dividida 
em quatro grandes eixos: Serviços de Asses-
soria e Assistência Técnica; Promoção de 
Parcerias; Serviços de Advocacy; e Gestão do 
Conhecimento. Neste relatório, apresenta-
mos nossas principais atividades e resulta-
dos, já nesse novo formato.

Com nosso apoio, vários países avançaram 
nas suas políticas e programas de alimenta-
ção escolar em 2019, como foi o caso de Ban-
gladesh, que aprovou a política nacional de 
alimentação escolar após trabalho iniciado 
em 2012. Com o Burundi, trabalhamos ao 
longo de 2019 para desenvolver uma Estraté-
gia de Implementação da Política Nacional 
de Alimentação Escolar. 

O Gâmbia, também como resultado do 
nosso trabalho consultivo, mobiliza fundos 
internacionais para dar seguimento ao seu 
programa de alimentação escolar. O Nepal, 
país piloto do apoio remoto, avança em 
ações de nutrição e alimentação escolar sob 
a liderança do escritório nacional do WFP. 
No âmbito do Projeto Além do Algodão, a 
Tanzânia validou o diagnóstico que susten-
tará a construção do projeto para o país, 
resultado de um trabalho conjunto entre o 
WFP Centro de Excelência Brasil e o escritó-
rio de país do WFP.

O Centro de Excelência é uma parceria entre 
o governo brasileiro e o WFP e, em 2019, 
estreitamos ainda mais nossos laços com 
parceiros institucionais, especialmente a 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do 
Ministério das Relações Exteriores, e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) no Brasil. Também participamos 
ativamente de ações promovidas pela sede 
do WFP e colaboramos diretamente com o 
trabalho dos escritórios nos países. 

Diante do exposto, podemos dizer que 2019 
foi o ano do fortalecimento e ampliação de 
parcerias e da inovação no WFP Centro de 
Excelência Brasil. Foi um ano de importante e 
árduo trabalho que nos permitirá intensificar 
as nossas atividades e ações nos próximos 
anos, especialmente pelo fato de 2020 
marcar o início da Década de Ação para os 
ODS. Restando apenas 10 anos para que pos-
samos alcançar as metas ambiciosas traça-
das pela comunidade internacional, é funda-
mental intensificarmos e coordenarmos cada 
vez mais e melhor as nossas ações e esforços 
para alcançar os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável e continuar salvando e, 
principalmente, transformando vidas.

Daniel Balaban
Diretor e Representante 
WFP Centro de Excelência contra a Fome Brasil

Lançamento dos 
Intercâmbios Virtuais: 
agora podemos otimizar 
os esforços de orientação 
e cooperação com países, 
diminuindo custos e 
democratizando o acesso 
ao conhecimento
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WFP Centro de Excelência
contra a Fome Brasil

O WFP Centro de Excelência contra a 
Fome Brasil promove soluções de seguran-
ça alimentar e nutricional, o que resulta em 
benefícios sociais e econômicos de longo 
prazo para crianças e populações vulnerá-
veis em diversos países em desenvolvi-
mento. Trabalhamos em estreita colabora-
ção com parceiros nacionais e regionais 
(governos e instituições) para expandir 
políticas e programas de segurança 
alimentar e nutricional com uma perspecti-
va multi-setorial, particularmente progra-
mas de redes de segurança social que 
incluam a alimentação escolar conectada à 
agricultura local. 

Qual é o resultado deste esforço? O apoio 
técnico do WFP Centro de Excelência benefi-
cia indiretamente mais de quatro milhões de 
crianças em idade escolar e tem o potencial de 
alcançar milhares de pequenos agricultores 
familiares que participam dos programas de 
alimentação escolar.

Nossas atividades estão centradas em quatro 
grandes pilares: serviços de assessoria e assis-
tência técnica, promoção de parcerias, serviços 
de advocacy e serviços de gestão do conhecimen-
to. Conheça mais sobre os principais produtos, 
serviços e atividades desempenhados pela equipe 
do WFP Centro de Excelência Brasil em 2019.

WFP Centro de Excelência contra a Fome Brasil
Relatório Anual 2019 5

Atividades
F

o
to

s:
 W

F
P
/F

e
lip

e
 S

a
n
d

ri
n
i

O apoio técnico do WFP Centro de 
Excelência beneficia indiretamente 
mais de quatro milhões de crianças 
em idade escolar 



1.1 Serviços
de Assessoria e
Assistência Técnica

Desenho de Programas e Políticas

Como parte de uma estratégia de coopera-
ção de longo prazo, a assistência técnica e 
os serviços de assessoria do WFP Centro 
de Excelência são frequentemente presta-
dos com base nos resultados de um proces-
so de planejamento e avaliação de necessi-
dades do país.

Considerando demandas nacionais e do 
WFP, mediante solicitação de governos ou 
de escritórios do WFP nos países, analisamos 
cada demanda a fim de fornecer conheci-
mento especializado e personalizado (pre-
sencial ou via assistência remota por meio da 
metodologia de Intercâmbios Virtuais) para 
apoiar o processo de planejamento nacional; 
desenho e/ou implementação de políticas e 
programas; desenho e implementação de 
estratégias de transição; apoio ao planeja-

mento estratégico do país; serviços de 
cadeia de suprimentos (incluindo pequenos 
agricultores e produtores); e preparação de 
projetos para mobilização de recursos.

As atividades incluem, entre outras, assistên-
cia para desenvolver estruturas legais, arran-
jos institucionais, minutas de políticas, imple-
mentação, projetos-piloto e planejamento de 
expansão, treinamento técnico, consultas e 
estratégias nacionais para promover a parti-
cipação de profissionais locais e beneficiários 
de políticas em diferentes níveis.

Ao longo de 2019, auxiliamos diversos países 
na Ásia e África com serviços de assessoria e 
de assistência técnica. Também promovemos 
webinários e construímos parcerias para 
intercâmbios estratégicos de experiências.

Respondendo à natureza evolutiva da inse-
gurança alimentar e da assistência interna-
cional ao desenvolvimento, a transformação 
de “ajuda alimentar” para “assistência 
alimentar” reposicionou o WFP, passando a 
ser não só um fornecedor de alimentos, mas 
um criador de soluções mais amplas e inova-
doras para o combate à fome.

Nessa conjuntura, nove países solicitaram 
nosso apoio na elaboração de políticas de 
alimentação escolar em 2019. Em março, por 

exemplo, visitamos o Togo e elaboramos 
uma nota técnica sobre seus modelos de 
alimentação escolar. No Burundi, organiza-
mos um workshop em setembro para apoiar 
a estratégia nacional de alimentação escolar. 
Outros países que também receberam orien-
tações na elaboração de suas políticas 
nacionais de alimentação escolar, dentre 
outras políticas sociais de segurança alimen-
tar e nutricional, são: Costa do Marfim, 
Malawi, Senegal, Nepal, Gâmbia, Armênia, 
Filipinas e Burkina Faso. 

6WFP Centro de Excelência contra a Fome Brasil
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Implementação de Programas e Políticas 

Estratégia de transição 

Com base em sua experiência em segurança 
alimentar e nutricional, aquisições, logística e 
alimentação escolar, o WFP Centro de Exce-
lência trabalha com os governos para imple-
mentar políticas e estratégias nacionais para 
os programas de alimentação escolar com 
compra de alimentos provenientes de peque-
nos agricultores locais.

No ano de 2019, em missão ao Burundi, por 
exemplo, atuamos no desenvolvimento de 
uma Estratégia de Implementação do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Programas nacionais de alimentação escolar 
bem-sucedidos não são criados da noite para 
o dia. A nossa intenção com esta atividade, 
em um trabalho conjunto com os escritórios 
regionais, de país e a sede do WFP, é apoiar 
os governos nacionais a melhorar a eficiência 
e a sustentabilidade dos programas em anda-
mento e ampliá-los conforme necessário. 

Assim, apoiamos diversos países na prepara-
ção e implementação de iniciativas de transi-
ção. O objetivo de uma estratégia de transi-
ção é projetar um processo escalonado para 
permitir que as responsabilidades se deslo-
quem cada vez mais do WFP (e outras organi-
zações externas) para as entidades nacionais. 

Dessa forma, responsabilidades relacionadas 
à gestão, ao financiamento e implementação 
correta são transferidos de maneira planeja-
da, com as entidades nacionais assumindo 
gradualmente as responsabilidades à medida 
que suas capacidades são fortalecidas. É 
essencial que qualquer transferência de 
programas de alimentação escolar seja bem 
gerenciada para evitar interrupções na pres-
tação de serviços.  

Dentro do tema de fortalecimento de capaci-
dades para uma transição eficaz, nossa 
equipe realizou uma missão ao Lesoto para 
avaliar as capacidades institucionais do país 
(needs assessment), e tem apoiado o país no 
processo de transição de uma política opera-
da pelo WFP local para operação liderada 
pelo governo local. O mesmo se aplica ao  
Laos, onde demos continuidade ao nosso 
apoio com análise e envio de documentos e 
manuais técnicos para auxiliar o país nesse 
momento de transição.

Também promovemos o workshop “Transi-
ção e Apropriação Nacional de Programas 
de Alimentação Escolar: abordagens e 
experiências dos operadores locais”, duran-
te a 21ª edição do Fórum Global de Nutrição 
Infantil (GCNF, na sigla em inglês), que 
aconteceu em Siem Reap, Camboja, em 
dezembro. O workshop apresentou o tema 
em um âmbito global, com foco na constru-
ção das habilidades humanas e técnicas 
necessárias para esse processo. Tópicos 
abordados incluíram desenho de progra-
mas, engajamento do governo, construção 
de diálogo, entre outros.
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Apoio a Agricultores Familiares
(Cadeias de Suprimentos e Acesso a Mercados)

A alimentação escolar é uma das principais 
áreas de cooperação do WFP Centro de 
Excelência Brasil, pois permite o desenvolvi-
mento sustentável multi-setorial. Nós forne-
cemos assistência técnica para o desenvolvi-
mento de programas de alimentação escolar 
de propriedade nacional como um meio 
eficiente para o combate à fome e melhoraria 
dos indicadores educacionais, sociais e eco-
nômicos da Agenda 2030.

Um exemplo desse serviço é o Projeto Além 
do Algodão, uma parceria entre o WFP 
Centro de Excelência e governos do Brasil, 
Benim, Quênia, Tanzânia e Moçambique. 
O projeto visa, por meio da cooperação Sul--
Sul, apoiar pequenos agricultores e institui-
ções públicas a agregar valor e vincular os 
subprodutos de algodão (línter, óleo e torta, 
derivados da semente do algodão) e as 
culturas consorciadas, escoando a produção 
para programas de alimentação escolar, por 
exemplo, e fomentar políticas de compras 
públicas, políticas locais ou regionais, além 
de estratégias de comercialização. O objetivo 
é melhorar a produção, a renda local, o 
acesso ao mercado e a segurança alimentar e 
nutricional dos agricultores familiares.

Durante 2019, a equipe do Projeto Além do 
Algodão esteve no Quênia e Tanzânia para 
validação dos marcos dos projetos nos 
países. A missão à região de Mwanza, no 
norte da Tanzânia, teve formato de workshop 
e o objetivo de validar o diagnóstico do setor 
algodoeiro elaborado pelo WFP Centro de 
Excelência em conjunto com instituições 
públicas e entidades do setor algodoeiro no 
país e definir as prioridades do projeto. 
O foco do projeto é capacitar e equipar 
técnicos de instituições parceiras e pequenos 
agricultores de algodão para que eles 
também passem a produzir e comercializar 
alimentos, modelo que é conhecido como 
produção consorciada.

Em Moçambique, o WFP Centro de Excelên-
cia, a Universidade de Lavras (UFLA) de 
Minas Gerais, o Instituto de Algodão de 
Moçambique e o WFP Moçambique visitaram 
escolas e pequenos agricultores no país, a 
fim de coletar informações para estruturar a 
matriz lógica do projeto. Uma equipe de 
especialistas também esteve no Quênia para 
compartilhar a estratégia da iniciativa com as 
partes interessadas locais e validar os princi-
pais aspectos de implementação com o país. 
Também organizamos uma visita de estudos 
ao Benim para desenvolver junto ao governo 
local uma estrutura de projeto específica 
para o país que englobasse uma visão de 
todo o sistema de cultivo de algodão, ligando 
a alimentação escolar com foco em compras 
locais, agricultura regenerativa, nutrição, 
redução da pobreza e desenvolvimento local. 
Em setembro, promovemos um webinário 
sobre iniciativas de fortalecimento de capaci-
dades nacionais para implementar a agricul-
tura familiar e programas de alimentação 
escolar. Em outubro, promovemos um 
workshop presencial com foco nas atividades 
do Projeto Além do Algodão. 

Também firmamos parcerias com a Universi-
dade Federal de Lavras para atuação como 
instituição cooperante para apoiar ações de 
capacitação em alguns dos países africanos 
que integram o Projeto Além do Algodão.

Nós também firmamos parceria com a ONG 
Diaconia para promoção de atividades de 
intercâmbio e troca de experiências entre o 
Brasil e países da África, para que os peque-
nos agricultores dos países do continente 
passem a plantar alimentos, alternando com 
a monocultura de algodão já presente na 
região. As experiências do Projeto Algodão 
em Consórcios Agroecológicos, executado 
pela Diaconia em sete territórios do Semiári-
do Nordestino, têm servido de fonte de boas 
práticas para esse intercâmbio. 
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Fornecemos assistência técnica 
para o desenvolvimento de 
programas de alimentação 
escolar de propriedade nacional
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Apoio ao Planejamento Estratégico de País
(CSP na sigla em inglês)

Preparação de Projetos de Financiamento
(Mobilização de Recursos)

O WFP Centro de Excelência apoia pontual-
mente escritórios e divisões do WFP com 
questões-chave relacionadas ao fortaleci-
mento de capacidades de Cooperação Sul- 
Sul em seu processo de CSP. Mais adiante, 
apoia os países na implementação das ques-
tões relacionadas a ambas as áreas durante a 
implementação de um CSP, processo que 
dura em torno de quatro anos.

Para a formulação do documento, cada CSP 
tem como referência a “Revisão Estratégica 
da Fome Zero” (ZHSR, na sigla em inglês) do 
país; trabalho liderado pelo governo, descre-
vendo as contribuições de todas as institui-
ções envolvidas no processo de alcance do 

ODS 2, incluindo o trabalho do WFP no país. 
A ZHSR inclui avaliações e consultas com 
agências governamentais, de desenvolvi-
mento e humanitárias, atores institucionais e 
sociedade civil. 

O WFP Centro de Excelência apoia pontu-
almente escritórios e divisões do WFP com 
questões-chave relacionadas ao fortaleci-
mento de capacidades e/ou portfólio de 
Cooperação Sul-Sul em seu processo de 
CSP. Mais adiante, apoia os países na imple-
mentação das questões relacionadas a 
ambas as áreas durante a implementação 
de um CSP, processo que dura em torno de 
quatro anos.

Ainda no pilar de assistência técnica e assesso-
ria, o WFP Centro de Excelência executa a 
atividade de preparação de projetos para 
mobilização de recursos. Parceiros e escritó-
rios do WFP são apoiados no que tange trans-
formar ideias em projetos para financiamento 
internacional (Project Preparation) no âmbito 
das diversas áreas de atuação. O produto 
dessa atividade é apresentado na forma de um 
documento de projeto, resultante de amplo 
processo consultivo social e de engajamento 
do governo, formando a base para a contrata-
ção de assistência externa para o projeto.

Em 2019, apoiamos o Gâmbia no desenho de 
um projeto para mobilização de recursos na 
área de agricultura e assistência social. O 
projeto fez parte de um processo seletivo do 
GAFSP (Programa Global para a Agricultura 
e Segurança Alimentar) com mais de 24 
países participantes (somente sete foram 
selecionados). Apoiamos o processo de 
preparação e submissão do projeto e os 
resultados serão conhecidos em 2020. 
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1.2 Promoção
de Parcerias

Coordenação e Facilitação de Redes Regionais 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) são de natureza global e universal-
mente aplicáveis, mas estão diretamente 
ligados às políticas e ações nos níveis regio-
nal e local. Para garantir o cumprimento das 
metas estabelecidas pelos ODS, é essencial 
incentivar a ação de governantes e adminis-
tradores locais, além do setor privado e 
sociedade civil, um princípio que rege todas 
as ações do WFP Centro de Excelência Brasil.

Tendo como principais focos os ODS 2 (erra-
dicação da fome) e 17 (promoção de parce-
rias), participamos em 2019 de várias redes, 
diálogos nacionais e internacionais, e facilita-
mos a coordenação multi-setorial e mobiliza-
ção de atores. Diversos diálogos para forma-
ção de novas parcerias também foram inicia-
dos, incluindo com o governo brasileiro e 
governos estaduais, parcerias estas que 
avançarão em 2020. 

Participamos do encontro do cluster de 
Alimentação Escolar da União Africana 
na Costa do Marf im e auxi l iamos os 
países membros na preparação de docu-
mentos e organização da logística do 
evento. O cluster foi criado em 2017 e nós 
trabalhamos na preparação de documen-
tos técnicos em conjunto com escritórios 
do WFP na África. 

Esses documentos foram validados em 2019 
e agora servem de guia para as ações do 
cluster temático de Alimentação Escolar, 
além de também informar decisões da Estra-
tégia Continental de Educação para África 
2016-2025 (CESA 16-25). Esses documentos 
marcam a finalização e a entrega dos resulta-
dos de uma primeira fase do apoio do WFP 
Centro de Excelência Brasil à União Africana. 

10
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Diálogo Nacional e Internacional de Políticas
No primeiro semestre de 2019, apoiamos o 
evento em comemoração ao Dia Africano da 
Alimentação Escolar na Costa do Marfim e atua-
mos na preparação de documentos técnicos e 
no apoio logístico aos participantes do Togo, 
Zimbábue, Moçambique e Burundi. Também 
participamos da Reunião Global de Alimentação 
Escolar do WFP em Roma e de um painel no 1º 
Encontro Nacional de Conselhos de Alimentação 
Escolar (CAEs) em Guarulhos (São Paulo). Outro 
evento que contou com representantes da nossa 
equipe foi o I Congresso de Educação Alimentar 
e Nutricional da Rede Municipal de São Paulo – 
Saberes e Fazeres da Alimentação, em outubro.

Na área de nutrição, participamos do Seminá-
rio Nacional sobre os Determinantes Sociais da 
Desnutrição em Crianças, da Semana Mundial 
de Alimentação e de um workshop no Con-
gresso de Nutrição Funcional. Também partici-
pamos do II Encontro Regional sobre Ações de 
Prevenção da Obesidade Infantil e organiza-
mos um workshop sobre a análise de custo-
-benefício da alimentação escolar no I Con-
gresso Centro-Oeste de Nutrição Funcional.  

Também organizamos o seminário Micronu-
trientes: contribuindo para a infância no Brasil, 
em parceria com a Royal DSM, empresa 
global de ciências, atuante nas áreas de nutri-
ção, saúde e vida sustentável. O evento 
reuniu representantes de governos, empre-
sas, universidades e organizações que atuam 
em diferentes âmbitos da cadeia alimentar 
para discutir maneiras de combate à fome e à 
deficiência nutricional infantil.

Finalmente, em setembro, promovemos, 
em parceria com a Fundação Terra, o semi-
nário Mulheres da Terra, que reuniu espe-
cialistas para discutirem soluções para a 
extinção da pobreza e o combate à fome, 
apresentando cases de sucesso e o seus 
impactos sustentáveis. O evento foi todo 
promovido por mulheres que têm impacta-
do positivamente a partir de seus espaços. 
Outros eventos dos quais participamos ao 
longo do ano abordaram temas como 
alimentação urbana, micronutrientes, segu-
rança alimentar e cooperação. 

Coordenação Multi-setorial e Mobilização de Atores

Entre 2018 e 2019, atuamos no apoio à prepa-
ração do planejamento, desenho de docu-
mentos, apresentações e apoio logístico para 
a inauguração do Centro de Excelência Regio-
nal Contra a Fome e Desnutrição da Costa do 
Marfim (CERFAM). No segundo semestre de 
2019, também participamos do 12º Congresso 
Brasileiro do Algodão e da Convocação 
Global sobre assistência alimentar. 

Além disso, apoiamos o conselho executivo do 
Fórum Global de Nutrição Infantil (GCNF) ao 
longo ano, e apoiamos a organização e execu-
ção do evento anual, além de termos também 
atuado em workshops técnicos organizados 

com parceiros e países na ocasião. Essa foi a 
sétima vez que apoiamos a organização do 
fórum.  Em 2019, o evento reuniu cerca de 350 
pessoas no Camboja, incluindo altos funcioná-
rios de governos, instituições multilaterais e 
representantes de organizações doadoras, 
setor comercial, organizações não-governa-
mentais (ONGs) e meios de comunicação. 

Juntamente com o escritório de ligação do 
WFP para a União Africana (WFP Africa 
Office), também fizemos parte da coordena-
ção técnica do grupo continental de alimen-
tação escolar da União Africana.  
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1.3 Serviços de Advocacy

Identificação de Oportunidades para a Cooperação Sul-Sul

Um dos principais objetivos do WFP Centro 
de Excelência Brasil é difundir os programas 
nacionais de alimentação escolar como uma 
estratégia eficaz para combater a fome e 
melhorar as redes de segurança social, com-
binando a alimentação direta de um dos 
grupos populacionais mais vulneráveis ao 
fortalecimento da economia local.

Para isso, o WFP Centro de Excelência investe 
esforços em ações de advocacy. A equipe parti-
cipa de eventos em todo o mundo, recebe 
representantes de países e instituições interes-
sadas em conhecer o nosso trabalho e prepara 
avaliações dos programas de alimentação esco-
lar existentes para sugerir maneiras de melhorá-
-los. Nós também trocamos experiências com 
outras instituições de cooperação internacional 
interessadas em cooperação trilateral.

Em 2019, atuamos em reuniões globais sobre 
cooperação Sul-Sul e triangular na sede do 
WFP em Roma, além de participar de ativida-
des globais como mapeamento de oportunida-
des, colaboração em plataformas digitais, 
comunicação externa e interna, preparação 
temática de eventos e reuniões de coordena-

ção de pontos focais. Também apoiamos a 
conferência de alto nível da ONU sobre coope-
ração Sul-Sul, conhecida como BAPA +40, e 
participamos como palestrantes do webinário 
Cooperação Sul-Sul e Fortalecimento da Saúde 
Materna e Infantil – Papel da Segurança Alimen-
tar e Nutricional e a Alimentação Escolar.

Visita de Estudos e
Intercâmbio de Conhecimentos
Em novembro de 2019, recebemos uma dele-
gação de 16 representantes de Uganda para 
uma visita de estudos sobre boas práticas em 
alimentação escolar. Além de líderes políti-
cos, a delegação era composta por formula-
dores de políticas públicas e por uma equipe 
técnica, e constituiu um grupo de reflexão 
para aprender mais sobre a experiência brasi-
leira. O objetivo da visita foi procurar manei-
ras e estratégias de planejamento para supe-
rar alguns dos desafios de Uganda, como 
altos índices de insegurança alimentar  entre 
crianças em idade escolar, pobreza crônica 
em áreas vulneráveis e uma falta generaliza-
da de coordenação entre as iniciativas exis-
tentes de alimentação escolar. O governo de 
Uganda está comprometido a desenvolver 
uma política multi-setorial para orientar seu 
programa de alimentação escolar.

Apoio na Análise de
Custo-Benefício de Programas
Em Moçambique, apoiamos na revisão do 
Cost-Benefit Analysis (CBA) e continuamos a 
fornecer apoio ao país após a revisão. O 
estudo é importante para os esforços de 
advocacy junto ao governo.
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1.4 Serviços de Gestão do Conhecimento

Coleta de Dados e
Construção de Evidências (cases)

Para que a agenda de gestão de conhecimento 
do WFP Centro de Excelência tenha o maior 
impacto na eficácia do desenvolvimento, é 
essencial criar parcerias de longo prazo para 
produzir e compartilhar soluções. O trabalho de 
erradicação da fome (ODS2) exige uma ampla 
gama de partes interessadas trabalhando juntas 
em busca de objetivos comuns e nós procura-
mos criar parcerias para permitir a dissemina-
ção do conhecimento entre os envolvidos.

Reconhecendo o aumento da demanda dos 
países por conhecimento aprimorado, a 
produção do WFP Centro de Excelência 
aumentou consideravelmente nos últimos 
anos. Os produtos e serviços de conhecimen-
to contemplam três áreas principais: coleta 
de dados e construção de evidências; docu-
mentação e disseminação de boas práticas; e 
atividades de monitoramento e avaliação.

Em 2019, apoiamos a participação de repre-
sentantes de Moçambique, São Tomé e Prín-
cipe, Guiné-Bissau e Brasil no School Fee-
ding Global Survey, do Global Child Nutrition 
Foundation (GCNF). Também atuamos junto 
ao DFID/IDS/Articulação Sul no fornecimen-
to de informações para estudo em países 
africanos (Quênia, Senegal, Moçambique, 
Etiópia e Malawi). 

Além disso, entregamos os últimos produ-
tos de uma longa parceria com o Centro 
Universitário de Brasília (UniCEUB). Essa 
parceria consistia no trabalho de um grupo 
de pesquisa conjunto no qual estudantes 
produziam artigos individuais sobre o 
direto à alimentação. 

Documentação e
Disseminação de Boas Práticas
Em 2019, publicamos dois Policy Briefs: um 
sobre educação alimentar e nutricional em 
escolas brasileiras; e outro sobre financia-
mento dos programas de alimentação esco-
lar no Brasil. Também publicamos dois docu-
mentos de boas práticas: financiamento da 
alimentação escolar; e alimentação escolar 
nos países de língua portuguesa. 

Produzimos, ainda, materiais sobre mobiliza-
ção de recursos e gestão de conhecimento, 
além de participarmos, como palestrantes, 
de um webinário sobre Country Capacity 
Strenghtening (CCS), organizado pela unida-
de de CCS do WFP. O Projeto Além do Algo-
dão também foi tema de um artigo no Textile 
Exchange Report 2019.

Atividades de Monitoramento e Avaliação
Em abril e maio, nossa equipe técnica partici-
pou de duas oficinas sobre estratégias de 
monitoramento e avaliação promovida pela 
Agência Brasileira de Cooperação e UNICEF. 
Também participamos de um webinário 
sobre monitoramento e avaliação de Coope-

ração Sul-Sul e Triangular brasileira organiza-
do pela Articulação Sul, além de termos 
fornecido apoio às atividades da sede do 
WFP em Roma sobre Mapeamento de Opor-
tunidades, desenho de produtos de conheci-
mento e monitoramento e avaliação. 
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Ao longo de 2019, 
promovemos cooperação 
Sul-Sul trilateral em dez 
países. Ao todo, 60 países 
já observam benefícios em 
suas instituições nacionais 
em consequência do 
nosso trabalho 

Resultados nos países: 

As atividades realizadas pelo WFP Centro de Excelência contra a Fome ao longo do ano de 
2019, somadas às atividades realizadas em anos anteriores, geraram diversos resultados posi-
tivos. Esses são resultados que se materializam no médio e longo prazos, reafirmando nosso 
compromisso com projetos de desenvolvimento sustentável e apoio para mudanças estrutu-
rantes, como é o caso da elaboração de políticas públicas. 

Ao longo de 2019, promovemos coopera-
ção Sul-Sul trilateral em dez países, com 
recursos de agências do governo Brasileiro, 
do Instituto Brasileiro do Algodão e de 
escritórios do WFP nos países apoiados. 
Ao todo, 60 países já observam benefícios 
em suas instituições nacionais em consequ-
ência de expertise local ou compartilhada 
em função do trabalho de fortalecimento 
de capacidades desempenhado pelo WFP 
Centro de Excelência Brasil. Também 
apoiamos sete mecanismos nacionais de 
coordenação para criação e fortalecimento 
de políticas públicas.
 
Bangladesh, por exemplo, aprovou a política 
de alimentação escolar, enquanto Guiné 
Bissau aprovou decreto-lei sobre o programa 
de alimentação escolar. Em abril de 2019, uma 
equipe do Centro apoiou o Gâmbia na prepa-
ração do projeto de mobilização de recursos 
com engajamento do governo, da sociedade 
civil e de instituições internacionais. Mais de 
400 atores participaram do processo de 
construção do projeto, assegurando um dese-
nho de projeto inclusivo e relevante ao país.

Ainda no ano de 2019, apoiamos 15 países na 
melhoria de políticas nacionais de nutrição e 
segurança alimentar, também como resulta-
do do trabalho de desenvolvimento de 
capacidades. Apoiamos países na revisão ou 

elaboração de ferramentas ou produtos 
para melhoria das políticas nacionais de 
segurança alimentar e nutricional. No segun-
do semestre, representantes do escritório 
estiveram em missão em Moçambique para 
apoiar a continuidade do programa de 
alimentação escolar no país. Também foram 
feitas missões ao Burundi e Lesoto. 

Fornecemos assistência remota a Nepal e 
Armênia e apoiamos países na melhoria de 18 
políticas nacionais, programas e componen-
tes de sistemas de alimentação escolar, agri-
cultura local e iniciativas na área de nutrição 
na África e na Ásia. 

A inauguração de um novo Centro de Exce-
lência Regional Contra a Fome e Desnutrição 
da Costa do Marfim (CERFAM), o primeiro no 
continente africano, nasceu do contínuo 
apoio do WFP Centro de Excelência Brasil ao 
país e à região e irá ampliar a escala de boas 
práticas de combate à fome.

Além disso, no âmbito do Projeto Além do 
Algodão, a Tanzânia validou o diagnóstico 
que sustentará a construção do projeto no 
país. A validação ocorreu por meio de um 
workshop realizado por membros do Gover-
no da Tanzânia, do Governo Brasileiro, do 
Escritório do WFP na Tanzânia e do WFP 
Centro de Excelência Brasil.

Resultados
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3.1 Planejamento Estratégico

Em paralelo ao trabalho direto com países, a equipe do WFP Centro de Excelência contra a 
Fome dedicou-se, ao longo do ano, a diversas atividades que têm influência direta nos resul-
tados do trabalho programático. Aqui está um resumo dessas atividades:

Governo brasileiro

ABC (Agência Brasileira de Cooperação):
 Elaboração de relatórios de projetos referen-
tes às atividades de 2018; trabalho periódico 
na preparação de informações sobre o traba-
lho com os países.

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação): Reuniões de coordenação 
para a proposta do plano de trabalho de 
2019; reuniões para a coordenação de policy 
briefs conjuntos.

Sede do WFP

WFP OSCQ: Missão ao Brasil de representante 
da Unidade de Qualidade e Segurança Alimen-
tar (Food Quality and Safety Unit - OSCQ), 
Nafissatou Diop, para troca de experiências.

WFP NUT (Nutrition Division):
Suporte ao planejamento da divisão de nutri-
ção do WFP em gestão de conhecimento; 
Cooperação Sul-Sul e triangular; e prepara-
ção de mapeamento de oportunidades de 
ações conjuntas para o tema da dupla-carga 
da má-nutrição.

WFP PRO (Policy and Programme Divi-
sion):
Trabalhos amplos conjuntos nas discussões 
das ferramentas de fortalecimento de capa-
cidades nos países (Country Capacity Stren-
ghtening). Aprofundamos também os traba-
lhos contínuos e conjuntos com o time de 
South South and Triangular Cooperation 
(SSTC) da divisão, buscando desenvolver 
atividades conjuntas por meio de gestão de 
conhecimento, relatoria, apoio a países e 
participação em eventos. Também apoiamos 
o time de Sul-Sul da Policy and Programme 
Division na concepção da plataforma e repo-
sitório virtual interno do WFP para deman-
das e ofertas de ações nessa área. 

WFP SBP (School-based Programmes): 
Participação na coordenação do Core Group 
e reuniões ao longo do ano. Seguimento da 
estratégia de alimentação escolar global do 
WFP; apoio na revisão e desenho de ferra-
mentas corporativas.

Trabalho Interno
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3.2 Apoio Remoto /
Virtual Exchanges 

3.3 Planejamento

Nossa equipe trabalhou na criação da identi-
dade visual para os serviços de apoio remoto e 
Intercâmbios Virtuais, com definição de marca, 
estrutura e folder informativo. Também traba-
lhamos na elaboração de material descritivo 
da cartela de serviços, o que inclui tradução e 
diagramação do material de divulgação. 

Também produzimos folder informativo sobre 
os serviços de apoio remoto. Esse material foi 
distribuído em encontros com parceiros-cha-
ve no final do ano de 2019 e será utilizado, 
com as devidas alterações, para divulgação 
ampla do serviço ao longo de 2020.

Além disso, também desenvolvemos uma 
página no nosso site dedicada aos Intercâm-
bios Virtuais. Ela contém publicações, uma 
área para vídeos e cursos, e um formulário 
específico para dúvidas e questionamentos.

3.4 Tecnologia
da Informação
Ao longo do ano, o departamento de TI do 
Centro trabalhou em diversas melhorias, 
incluindo novos mecanismos de interação no 
site, novos sistemas de segurança e armaze-
namento em nuvem.

Estamos alinhados ao Roteiro Integrado 
(IRM, na sigla em inglês) da sede do escritó-
rio central do WFP, participando, assim, do 
planejamento geral da resposta global da 
organização à Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável. Tendo isto em vista, 
preparamos uma nova taxonomia de Produ-
tos e Serviços do Centro, que reflete a nova 
fase de trabalho iniciada em 2019. Detalhes 
sobre essa nova cartela podem ser acessados 
em nosso site. 

3.5 Comunicação
O WFP Centro de Excelência Brasil comparti-
lha ações e dissemina boas práticas em alimen-
tação escolar e em cooperação Sul-Sul por 
meio de artigos no website da ONU Brasil, do 
Centro (em português e em inglês), e contas 
oficiais de Facebook, Instagram e Twitter.

As principais atividades, inclusive as resul-
tantes da parceria com FNDE e ABC, são 
divulgadas no boletim semanal (intitulado 
This Week), preparado em português e inglês 
e distribuído para mais de 1.500 pessoas em 
todos os continentes. A lista de distribuição é 
composta por tomadores de decisão, mem-
bros de governos, representantes de organi-
zações internacionais e ONGs.

Essas atividades também são divulgadas por 
meio do Facebook, do Twitter, e do Insta-
gram oficiais do WFP Centro de Excelência, 
que ao todo somam mais de 26.000 seguido-
res. Também em 2019, iniciamos o processo 
de reformulação do website, com novas 
funcionalidades e serviços. 

Os conteúdos de maior destaque são divul-
gadas no site e nas mídias sociais da ONU 
Brasil. O Facebook da ONU Brasil possui mais 
de 701 mil seguidores, e seus perfis no Twit-
ter e no Instagram possuem, respectivamen-
te, mais de 337.000 e 655.000 seguidores. 

Em 2019, produzimos e divulgamos 24 
vídeos, totalizando mais de 23.000 visualiza-
ções. Todos os vídeos foram publicados no 
Facebook e no YouTube, e divulgados atra-
vés de newsletters semanais. Entre folders, 
flyers, policy briefs e traduções, mais de 40 
publicações foram produzidas.

No âmbito do fortalecimento da imagem 
do WFP Centro de Excelência, estreita-
mos parcerias com personalidades, 
marcas e aplicativos para divulgação das 
nossas atividades.

18WFP Centro de Excelência contra a Fome Brasil
Relatório Anual 2019



www.centreofexcellence.org.br

WFPBrasil

O WFP Centro de Excelência Brasil é apoiado por


