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O ano de 2020 foi, apesar de todas as 

dificuldades que conhecemos, surpreendente 

e instigante.

Foi o ano em que o Nobel da Paz foi 

concedido ao WFP em reconhecimento ao 

trabalho incansável de seus colaboradores, 

que todos os dias estão na linha de frente 

levando alimento a mais de 100 milhões de 

pessoas em situação de fome pelo mundo. Foi 

também o reconhecimento da importância 

do multilateralismo e da cooperação 

internacional para a resolução de problemas 

complexos como a fome.

Foi também um dos anos mais desafiadores 

da história para a população mundial. Não 

há país ou território que não tenha sido 

afetado, direta ou indiretamente, pelos 

diversos efeitos negativos da pandemia da 

COVID-19. Especialmente pelos os impactos 

socioeconômicos, que ameaçam causar 

retrocessos e perdas políticas nos ganhos 

globais de desenvolvimento das últimas 

décadas.

Para nós não foi diferente. As restrições 

impostas pela pandemia, que repentinamente 

impediram as atividades presenciais, 

impossibilitaram a realização de viagens 

e adiaram para 2021 as missões no 

terreno. Precisamos nos adaptar para dar 

continuidade integralmente, de maneira 

remota, às atividades de apoio técnico 

iniciadas presencialmente.

Vimo-nos desafiados a acelerar e expandir 

as transformações digitais e a metodologia 

de Apoio Remoto que nossa equipe já 

vinha adotando desde 2019 para promover 

a sustentabilidade da Cooperação Sul-

Sul Triangular (CSST) no apoio a países 

e à ampliação dos programas nacionais 

de alimentação escolar, em especial pelo 

poder da assistência remota de promover 

considerável redução de custos, diminuir 

barreiras físicas e criar um ambiente estável 

e econômico para o planejamento pós-crise.

Caro leitor,

Em função de medidas de controle de 

propagação da COVID-19, pelo menos 310 

milhões de crianças em idade escolar ficaram 

sem receber refeições em 162 países durante 

parte de 2020. Para diminuir os impactos 

negativos do fechamento das escolas, a 

Cooperação Sul-Sul, como meio de troca de 

conhecimento e assistência técnica, pôde 

contribuir para a adaptação e resiliência 

de programas de alimentação escolar e no 

processo de reabertura segura de escolas. 

O Apoio Remoto foi um método inovador  

para viabilizar e facilitar o intercâmbio entre 

o Brasil e outros países em desenvolvimento 

e promover essa troca, mesmo no contexto 

pandêmico.
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Também em 2020, o governo brasileiro, por meio da Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, contou com o apoio do 

Centro de Excelência do WFP no Brasil e dos escritórios do WFP na África, Ásia e 

América Latina em diversas ações de cooperação humanitária de apoio a países 

em seus planos de combate à COVID-19.

É certo que o ano de 2020 trouxe grandes desafios e deixou ainda mais evidentes 

as desigualdades sociais, mas também trouxe importantes aprendizados, 

oportunidades de desenvolvimento e mostrou que, mais do que nunca, precisamos 

ser solidários, unir esforços e investir num futuro sustentável. 

Entramos na Década de Ação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e alcançar os 17 objetivos nunca foi tão importante. Diante dos impactos 

negativos da pandemia e restando menos de 10 anos para que possamos alcançar 

as metas ambiciosas traçadas pela comunidade internacional, é fundamental 

intensificarmos e coordenarmos cada vez mais e melhor as nossas ações e esforços 

para continuar salvando e, principalmente, transformando vidas.

Nesse sentido, em 2020 o Centro de Excelência abriu caminho para uma nova 

fase de parcerias com ONGs, governos locais e setor privado para, cada vez mais, 

apoiarmos ações de combate à fome dentro do Brasil. Também foi um ano de 

criação de novos projetos, como o “Nutrir o Futuro”, que juntará esforços de Brasil, 

Colômbia e Peru no combate à obesidade e má nutrição infantil.

Para este ano que se inicia, concentraremos nossos esforços na continuidade 

do trabalho de Apoio Remoto para países, nas áreas de alimentação escolar 

e agricultura familiar, com incremento dos trabalhos internos e externos de 

advocacy por políticas públicas de apoio a sistemas de segurança alimentar e 

nutricional sustentáveis. O projeto “Além do Algodão” entrará na fase de execução 

e novas parcerias com governos, ONGs e setor privado proporcionarão novas 

oportunidades e maneiras de enfrentarmos, juntos, os desafios complexos do 

combate à fome. 

2021 será também um ano especial, no qual celebraremos os 10 anos do Centro 

de Excelência contra a Fome no Brasil. Convidamos todos a celebrar conosco este 

momento tão especial e marcante da nossa história, que nos permitirá revisitar os 

muitos resultados positivos alcançados nesse período e refletir sobre o caminho 

trilhado até aqui e o nosso futuro, mantendo sempre em mente nosso maior 

objetivo: acabar com a fome no mundo.

Daniel Balaban

Representante do WFP no Brasil e 
Diretor do Centro de Excelência contra a Fome



aos escritórios regionais do WFPASSISTÊNCIA
TÉCNICA

 remota a 6 países 
Indonésia São Tomé

e PríncipeGâmbiaLesotoNepalMoçambique

da África em geração de conhecimento. Especial atenção ao escritório regional
em Dacar, dando apoio ao desenvolvimento de projetos com 19 países.

NOVO PROJETO LANÇADO

NOVAS PARCERIAS FIRMADAS 
com setor privado, ONGs e governos locais 

15
PUBLICAÇÕES

com veículos de 
comunicação e 
influenciadores 

13
SEMINÁRIOS

12
LIVES

e workshops técnicos

ASSINATURA DE 20 ACORDOS DE PARCERIAS 
PARA CAMPANHAS DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS 

PARA FAMÍLIAS AFETADAS PELA COVID-19. 

Ásia e América Latina beneficiados com doações
humanitárias feitas pelo Governo Brasileiro com 

apoio logístico/operacional do Centro de Excelência 
e escritórios de país do WFP

newsletter semanal que alcança mais de
1.500 pessoas todas as semanas, em 
todos os continentes

PRODUTOS DE 
COMUNICAÇÃO EM 2020 MAIS 20 PAÍSES NA ÁFRICA,

Campanhas alcançaram 13 estados e o Distrito Federal, 
com mais de 600.000 brasileiros beneficiados com 

alimentos (cestas e cartões) e/ou kits de higiene

17 vídeos
20 publicações

66.855 visitas ao site do Centro de Excelência

117 matérias publicadas

22.600 seguidores no Facebook
4.800 seguidores no Instagram

Ilustrações editadas de Flaticon e Noun Project
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O Apoio Remoto junta o know-how global do 
Centro de Excelência do WFP no Brasil com o 
valioso conhecimento da experiência brasileira 
em segurança alimentar e nutricional e proteção 
social para promover assistência técnica de 
forma remota aos países. Essa modalidade de 
trabalho busca apoiar o desenho, implementação 
e entrega de programas de alimentação escolar 
de alta qualidade, buscar as conexões desses 
programas com a agricultura familiar e a saúde e 
nutrição infantil e facilitar as operações no campo 
de acordo com os planos estratégicos de cada 
país. 

Nesse processo, a equipe técnica do Centro de 
Excelência avalia as necessidades e propõe um 
pacote para suporte técnico remoto. A troca pode 
envolver o compartilhamento de conhecimento 
por meio de publicações; reuniões online; 
revisão de documentos relevantes; webinars 
específicos para cada país; treinamentos e vídeos 
de capacitação; participação remota em missões, 
eventos, workshops e seminários; e eventos 
presenciais, se houver demandas e financiamento 
disponíveis.

No Centro de Excelência, o Apoio Remoto tem 
mudado como atuamos na Cooperação Sul-
Sul Trilateral (CSST). Essa transformação digital 
substituiu viagens aéreas frequentes, missões 
de prospecção e outras estadias prolongadas de 
especialistas no país parceiro necessárias para 
promover serviços técnicos e de consultoria, 
parcerias, advocacy e trocas de conhecimento 
através da CSST. A assistência remota é uma 
oportunidade para os países que buscam um 
suporte abrangente, adaptável e ágil, porém de 
baixo custo, especialmente enquanto durarem as 
restrições da pandemia da COVID-19.

Além disso, a assistência remota permitiu que 
o Centro de Excelência mantivesse os serviços 
técnicos e consultivos aos países cooperantes 
e escritórios do WFP nos países, mesmo diante 
da impossibilidade da realização de atividades 
presenciais. Os resultados específicos desse 
trabalho são evidenciados nos tópicos a seguir.

Atividades do
Centro de Excelência
do WFP no Brasil
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A partir de discussões que começaram em 
2019, quando representantes de ambos os 
escritórios se reuniram em Siem Reap, Camboja, 
para o Fórum Global de Nutrição Infantil, o WFP 
Indonésia e o Centro de Excelência contra a Fome 
do WFP no Brasil têm trabalhado conjuntamente 
para apoiar o governo nacional no fortalecimento 
das melhorias em nutrição para crianças em 
idade escolar. Com a crise da COVID-19, escolas 
em todo o mundo foram fechadas e programas 
de alimentação escolar foram suspensos, 
impactando a saúde e nutrição de milhões 
de crianças. Como parte de seus esforços de 
mitigação dos efeitos da pandemia na nutrição 
de crianças em idade escolar, a Indonésia 
solicitou o apoio do Centro de Excelência para 
diálogos de políticas e advocacy para um novo 
plano estratégico para melhorar a nutrição 

O Centro de Excelência do WFP vem trabalhado 
com o governo moçambicano desde 2011 no 
âmbito de sua parceria com o governo brasileiro, 
prestando assistência técnica ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PRONAE) e, mais 
recentemente, no fortalecimento de capacidades 
para promover a transição completa da gestão do 
programa para o Governo.
 
O Centro de Excelência prestou apoio ao país por 
meio de sua modalidade de Apoio Remoto, com 
coleta de informações e produção de material de 
advocacy, para subsidiar discussões do governo 
sobre comitês intersetoriais e sobre a adaptação 
da alimentação escolar de Moçambique à 
pandemia da COVID-19. O apoio do Centro 

1.1. 

Apoio técnico prestado aos países

Serviços de Assessoria 
e Assistência Técnica

Indonésia: metodologia Apoio Remoto
dos estudantes e preparar parâmetros para a 
reabertura de escolas.

Dado o contexto de pandemia, o trabalho de apoio 
do Centro ao país aconteceu de maneira remota 
e, inicialmente, apenas entre escritórios do WFP. 
Esses intercâmbios virtuais foram iniciados em 
2020 e continuarão em 2021. Eles ocorrem por 
meio de sessões técnicas, apresentando ao 
escritório de país do WFP na Indonésia boas 
práticas de alimentação escolar e nutrição para 
estudantes. 

O projeto conta com o apoio direto da Divisão 
de Programas e Desenvolvimento do WFP (PRO)  
dentro de seus esforços para fomentar o uso 
da Cooperação Sul-Sul virtual para superar os 
desafios trazidos pela COVID-19.

Moçambique: desenho e adaptação de programa
de Excelência contribuiu para a continuidade 
da alimentação escolar em 130 escolas 
moçambicanas durante a suspensão das aulas 
presenciais ao longo de 2020, beneficiando mais 
de 66.000 alunos e suas famílias. Em dezembro 
de 2020, o Governo de Moçambique relançou o 
Conselho Técnico do PRONAE, para fortalecer a 
coordenação intersetorial do programa. 

Em 2020, registrou-se o aumento médio de 25% 
nas matrículas das escolas beneficiadas pelo 
programa de alimentação escolar de emergência 
fornecido a 81 escolas afetadas pelo Ciclone 
Idai, na Província de Sofala. Este programa de 
emergência foi realizado com apoio técnico do 
Centro de Excelência.
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Em agosto de 2019, Centro de Excelência iniciou 
um processo de apoio ao escritório de país do WFP 
no Lesoto e ao governo do país para fortalecer as 
capacidades da Secretaria de Alimentação Escolar. 
O objetivo da cooperação era, então, propor uma 
estratégia sólida para que o WFP pudesse transferir 
ao governo do Lesoto parte da carga do programa 
de alimentação escolar que vem implementando.

Avaliar a situação e 
planejar os próximos 

passos

Envolver-se em um processo 
colaborativo e compilar  

informações/dados 
que são transformados

em conhecimento e ação

Avaliar e finalizar a 
preparação do projeto

Outras informações sobre todas as etapas do apoio do Centro de Excelência do WFP à Gâmbia no 
processo de mobilização de recursos podem ser encontradas nesta publicação.

AVALIAR E PLANEJAR ENVOLVER E COMPILAR AVALIAR E FINALIZAR

Lesoto: estratégias de implementação

Gâmbia: mobilização de recursos

Como primeiro produto desse processo - e sob a 
supervisão do WFP Lesoto -, o Centro de Excelência 
elaborou um documento técnico para a criação 
de estrutura de gestão da alimentação escolar 
dentro do Ministério da Educação. O documento 
deve passar pela avaliação do Ministério e do WFP 
para que os próximos passos sejam acordados.

Dando seguimento ao trabalho conjunto com 
a Gâmbia em 2019, no desenho, preparação 
e submissão de um projeto de mobilização de 
recursos na área de agricultura e assistência 
social, a equipe técnica do Centro de Excelência 
do WFP no Brasil apoiou o escritório de país do 
WFP e o Governo da Gâmbia em um processo 
de criação e manutenção de grupos nacionais de 
trabalho de nível técnico e ministerial de tomada 
de decisão em como conduzir uma mobilização 
de recursos internacionais para agricultura e 
alimentação escolar. O Centro de Excelência 
do WFP apoiou o país principalmente em sua 
aplicação ao fundo multilateral internacional para 
Estados frágeis, o GAFSP (Programa Global para a 
Agricultura e Segurança Alimentar).

Diversos métodos para isso foram aplicados no 
processo. Para otimizar o apoio remoto, webinars, 
ligações e trocas semanais por meios eletrônicos 
foram chave para a elaboração de documentos, 
advocacy e alterações necessárias ao projeto 
para submissão ao GAFSP. O projeto, que inclui 
a ligação do programa de alimentação escolar do 
país com o setor agrícola nacional, a produção 
de alimentos e o acesso ao mercado para os 
pequenos agricultores, foi aprovado pelo Comitê 
Consultivo Técnico e Unidade Coordenadora do 
GAFSP em abril de 2020. 

Ilustrações editadas de Flaticon e Noun Project

https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CaseGambia.pdf
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O Centro de Excelência do WFP apoiou a 
participação do governo brasileiro e participou 
de forma virtual de workshop organizado pelo 
escritório do WFP no Chade, pelo Centro de 
Excelência contra a Fome e Má-Nutrição da Costa 
do Marfim (CERFAM) e pelo Centro de Excelência 
do WFP da China. O workshop, que aconteceu 
nos dias 9 e 10 de dezembro, teve como objetivos 
apresentar um panorama da alimentação escolar 
com compras locais ao país, discutir as melhores 
práticas na conexão entre alimentação escolar e 
agricultura e criar um plano para compras locais 
no programa de alimentação escolar no Chade 
para os próximos cinco anos.

Na oportunidade, o Fundo Nacional de 
Alimentação Escolar (FNDE) apresentou um 
panorama da alimentação escolar no Brasil, 
dando destaque às compras da agricultura 
familiar e aos benefícios trazidos por essa 
prática – particularmente para comunidades 
vulneráveis, povos indígenas e quilombolas. 
O governo brasileiro também ressaltou os 
ajustes institucionais e operacionais necessários 
para entregar a alimentação escolar durante a 
pandemia da COVID-19 e as ações tomadas para 
alteração da lei nacional de alimentação escolar, 
de forma a permitir a flexibilização da distribuição 
dos alimentos para as famílias mesmo com as 
escolas fechadas.

Workshop Chade - CERFAM: 

Ainda em parceria com o CERFAM, o Centro 
de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil 
apoiou a participação de forma virtual da Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC) e do FNDE em 
workshop organizado em parceria com o escritório 
do WFP no Congo. Com a temática “Trocas e 
aprendizagem sobre processamento e melhoria 
na cadeia de valor da mandioca”, o workshop 
aconteceu nos dias 16 e 17 de dezembro e teve 
como objetivos apresentar um panorama da 
alimentação escolar com compras locais ao país, 
discutir as melhores práticas na conexão entre 
alimentação escolar e agricultura e criar um plano 
para compras locais no programa de alimentação 
escolar no Congo para os próximos cinco anos.

Workshop Congo - CERFAM: 

Daniel Balaban, Diretor do Centro de Excelência, 
abriu o painel com uma fala sobre perspectivas 
mundiais e regionais sobre alimentação escolar 
com compras locais. Em sua apresentação, ele 
destacou a importância de redes de proteção 
social e iniciativas de alimentação escolar de longo 
prazo e ressaltou que a pandemia da Covid-19 
impôs desafios sem precedentes aos países, 
reforçando a parceria com o governo brasileiro 
e a importância de metodologias de trabalho 
remoto, como a metodologia Intercâmbios 
Virtuais.
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THE GAMBIA

WFP CENTRE OF EXCELLENCE BRAZIL

Supporting
the Development
and Implementation
of Resource
Mobilization
Initiatives

TOGO

WFP CENTRE OF EXCELLENCE BRAZIL

IMPLEMENTING
THE BRAZILIAN
NATIONAL SCHOOL
FEEDING PROGRAMME

Due to the COVID-19 pandemic, on March 
20th of 2020, Brazil declared a State of 
Public Calamity and Public Health Emergen-
cy of International Importance. Aiming to 
control the spread of the disease, the Minis-
try of Health recommended the population 
to follow social isolation and quarantine 
measures, which included a temporary 
suspension of the school calendar.

The National Fund for Education Develop-
ment (FNDE) is the institution responsible 
for implementing the Brazilian National 
School Feeding Programme (PNAE), allocat-
ed within the Ministry of Education. While 
public schools are closed due to the pan-
demic, FNDE has decided to distribute the 
food purchased for PNAE to children´s 
parents and guardians in the form of food 
baskets – which the government is calling “kits”. 

This document summarizes the main recom-
mendations for school feeding nutritionists 
and managers to organize the assemblage 
and distribution of these kits, previously 
detailed by FNDE´s “Guidelines for the Execu-
tion of PNAE during the Emergency Situation 
arising from the COVID-19 Pandemic”1.  

DURING THE COVID-19 Pandemic

1 Ministry of Agriculture, Livestock and Supply
  and Ministry of Education - Brasília, 2020.

Em cumprimento às recomendações inter-
nacionais de saúde relacionadas à pandemia 
de COVID-19, as aulas foram suspensas em 
todas as escolas públicas e privadas brasilei-
ras. De acordo com o Censo Escolar de 
2019, o Brasil tem quase 40 milhões de 
crianças e adolescentes matriculados na 
educação básica, que também se benefi-
ciam diariamente das refeições escolares. 
Para manter o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) em funciona-
mento, o governo brasileiro autorizou a 
distribuição dos alimentos comprados para 
a alimentação escolar às famílias dos estu-
dantes em forma de kits. De acordo com a 
nova lei, aprovada pelo Senado no dia 30
de março e sancionada pelo Presidente da 
República em 7 de Abril, o dinheiro do 
PNAE continuará a ser transferido do Gover-
no Federal aos estados e municípios para a 
compra de itens alimentares. A comida deve, 
então, ser imediatamente distribuída aos 
pais ou responsáveis dos alunos matricula-
dos nessas escolas. Os Kits Alimentares 
devem seguir as disposições da legislação 
do PNAE referentes à qualidade nutricional 
e sanitária, respeitar os hábitos alimentares 
regionais e a cultura local e, de preferência, 
serem compostos por alimentos frescos e 
minimamente processados.
 

ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
&PROTEÇÃO
SOCIAL
NO BRASIL
DURANTE A Pandemia COVID-19

Enquanto isso, os estados também anuncia-
ram medidas paralelas para auxiliar famílias
e crianças que dependem da alimentação 
escolar. O governo de São Paulo, por exemplo, 
transferirá R$55,00 (USD 10) por mês para 
700 mil estudantes da rede estadual de ensino 
como alternativa às refeições escolares.
Os pagamentos serão efetuados a famílias de 
estudantes que vivem em situação de extrema 
pobreza. No Distrito Federal, o governo já 
começou a distribuir cartões magnéticos de 
alimentação para famílias de 22 mil crianças 
de 0 a 5 anos. Essas famílias receberão 
R$60,00 (USD 11¹) por mês. Para auxiliar 
alunos inscritos no Programa Bolsa Família,
o estado do Paraná começou a entregar 
remessas de leite para 110 mil crianças de
6 meses a 3 anos, além de kits com itens 
não-perecíveis de refeições escolares.
No Goiás, estudantes da rede estadual inscritos 
em programas sociais receberão R$75,00 (USD 
14) por estudante por mês. Em outros estados, 
como Ceará e Pernambuco, escolas de vários 
municípios têm distribuído kits alimentares 
para estudantes e suas famílias. Nos locais
de distribuição, todas as medidas de saúde
e segurança  devem ser implementadas, com 
distanciamento apropriado e disponibilização 
de instalações para higienização das mãos.

Numa perspectiva mais ampla de Proteção 
Social, o governo brasileiro também aprovou 
medidas para ajudar trabalhadores informais 
de baixa renda durante a pandemia. Com as 
empresas fechadas e a circulação de pessoas 
restrita, a condição de trabalho e ganho de 
sustento dessa população é prejudicada.
No dia 30 de março, a Plenária do Senado 
aprovou o auxílio de emergência de 
R$600,00 (USD 114) para essa população,
a ser concedida durante a pandemia. Para 
cada família beneficiada, a concessão do 
auxílio será limitada a dois membros, para 
que cada grupo familiar possa receber até 
R$1.200,00 (USD 229). A medida duraria, em 
princípio, três meses, mas pode ser prorroga-
da. Condições como ter um rendimento 
familiar mensal inferior a três salários mínimos 
são aplicáveis. O Senado estima que o auxílio 
de emergência beneficiará diretamente 30,5 
milhões de cidadãos – cerca de 14% da popu-
lação do país –, com um custo aproximado de 
R$59,9 bilhões (USD 11,4 bilhões). Em 1º de 
abril, a medida foi sancionada pelo presidente. 
A implementação desta medida começou 
com o registro de beneficiários que ainda não 
recebem assistência do Estado através de 
programas sociais - como o Bolsa Família.

Finalmente, em 2 de abril, o Senado também 
votou a favor de um projeto de lei que expande 
o auxílio de emergência a famílias vulneráveis. 
De acordo com o projeto, os beneficiários do 
Programa Bolsa Família receberiam um benefí-
cio especial adicional de pelo menos R$300,00 
(USD 57) por pessoa por mês durante seis 
meses, prorrogável enquanto durar a pande-
mia. O montante máximo a ser recebido por 
família será de R$1.500,00 (USD 287). Durante 
o período em que for concedida a Renda 
Básica de Cidadania Emergencial, as condições 
do Bolsa Família – como a matrícula de crian-
ças na escola e vacinação – serão suspensas.

Em razão da importância da alimentação 
escolar para garantir acesso a alimentos e 
uma nutrição saudável às crianças, encontrar 
alternativas adequadas ao contexto de cada 
país é essencial. Portanto, diversos governos 
estão reformulando seus programas para 
assegurar a continuidade da alimentação 
escolar. As alterações passam pela revisão 
dos benefícios alocados por criança/ família, 
até a revisão das modalidades de 
distribuição para oferta de cestas ou trans-
ferência direta de renda. Em muitos países,
o governo conta com o apoio do WFP para 
garantir que os padrões internacionais de 
saúde e higiene sejam seguidos na 
distribuiçõa de alimentos – distanciamento 
entre as  pessoas, lavagem de mãos e uso
de equipamento de proteção. 

O presente documento visa compartilhar 
algumas dessas experiências para informar 
tomadores de decisão sobre diferentes mod-
elos que podem ser considerados pelos países 
para atender às necessidades de alimentação 
e nutrição das populações, agravadas pelo 
contexto atual de pandemia. As informações 
aqui detalhadas foram coletadas junto aos 
escritórios de país do WFP, pontos focais do 
Governo do Brasil e fontes de mídia on-line.

É importante reforçar que este não é um 
documento prescritivo, mas que deve ser 
usado para fins informativos e de advocacy. 
As medidas aqui listadas são exemplos de 
como governos nacionais e subnacionais, 
juntamente com o WFP, estão adaptando seus 
programas regulares de alimentação escolar, 
enquanto enfrentam a pandemia do COVID-19.

ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
DIANTE DO
COVID-19
COMO OS GOVERNOS PODEM REAGIR?

Com o avanço do COVID-19 em todo o 
mundo, milhares de escolas foram fechadas 
e cerca de 368 milhões de crianças deix-
aram de ter acesso à alimentação escolar1.
A distribuição de alimentos nas escolas 
representava uma oferta estável e previsível 
de alimentos para as crianças, contribuindo 
para melhor nutrição e saúde e para o 
desempenho acadêmico. Em situações de 
vulnerabilidade social, a alimentação escolar 
constitui uma transferência de renda indireta 
para as famílias, que pode chegar a até 10% 
do orçamento familiar2. Com a suspensão 
das aulas em quase 200 países1, essas 
famílias mais vulneráveis encontram-se 
duplamente afetadas pela falta de acesso 
aos alimentos no ambiente escolar, combi-
nada com a diminuição da renda ocasionada 
pelo declínio das atividades econômicas. 
 

Última atualização: 17 de abril de 2020

A produção de material técnico de 2020 inclui informativos sobre adaptação de programas de 
alimentação escolar diante das restrições impostas pela COVID-19, estudos de casos e outros. Também 
produzimos um e-mail interativo com o compilado das nossas publicações separadas por temas. 

Material de Suporte Técnico 
Publicações

Publicação sobre o histórico da parceria com União Africana

Experiências de países: 
Togo

Experiências de países: 
Gâmbia

Alimentação Escolar diante 
da COVID-19: Como os 
governos podem reagir

Alimentação Escolar e 
Proteção Social no Brasil 

diante da pandemia COVID-19

Implementando o Programa 
Nacional de Alimentação 

Escolar no Brasil durante a 
pandemia de COVID-19.

Orientação para a Execução do PNAE durante a pandemia do Coronavírus

Material Orientativo para Formação de Manipuladores de Alimentos em Alimentação 
Escolar

Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar

Manual de Apoio para Atividades Técnicas do Nutricionista do Âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 

Caderno de Referência sobre Alimentação Escolar para Estudantes com Necessidades 
Alimentares Especiais

Policy Brief #3: A Base Legal e Política do PNAE

Contribuições ao Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul (UNOSSC) 
no mapeamento de ações de Alimentação Escolar e enfrentamento à COVID-19

State of School Feeding Worldwide: Atualizações sobre o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 

Descubra os recursos para assistência técnica e compartilhamento
de conhecimentos produzidos pela equipe do WFP Brasil

WFP BRASIL - CENTRO DE EXCELÊNCIA

APOIO REMOTO AOS PAÍSES

VIRTUAL
EXCHANGES

https://centrodeexcelencia.org.br/publicacao-3/
https://centrodeexcelencia.org.br/publicacao/
https://centrodeexcelencia.org.br/publicacao-4/
https://centrodeexcelencia.org.br/publicacao-6/
https://centrodeexcelencia.org.br/publicacao-5/
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/WfpAfricanUnionPartnershipPT-1.pdf
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/13454-orienta%C3%A7%C3%A3os-para-a-execu%C3%A7%C3%A3o-do-pnae-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-covid-19
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/TrainingFoodHandlersInSchoolFeeding-1.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Acquisition-Of-Smallholder-Farming-Products-For-School-Feeding.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Guide-to-Support-Technical-Activities-of-PNAE-Nutritionists.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/PublicacaoNecessidadesEspeciaisFNDE.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/08/PolicyBrief3PT.pdf
https://www.southsouth-galaxy.org/global-school-feeding-monitoring-map-an-opportunity-to-promote-south-south-cooperation-by-mapping-country-led-responses-to-covid-19/
https://www.wfp.org/publications/state-school-feeding-worldwide-2020
https://centrodeexcelencia.org.br/colecao-de-publicacoes/
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No início de 2020, o Centro de Excelência contra 
a Fome do WFP, o Ministério da Saúde, por meio 
da Coordenadoria de Alimentação e Nutrição do 
Departamento de Promoção da Saúde (CGAN/MS) e 
a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de 
Relações Exteriores (ABC/MRE) iniciaram oficialmente 
a sua nova parceria com o Projeto de Cooperação 
Sul-Sul para o Enfrentamento da Múltipla Carga 
de Má Nutrição em Escolares, chamado de “Nutrir 
o Futuro”. O projeto prevê a colaboração das três 
instituições, e outras que serão definidas ao longo 
da jornada, na produção de evidências e troca de 
experiências exitosas entre o Brasil e outros países 
que também enfrentam a múltipla carga da má 
nutrição, ou seja, a coexistência de deficiências de 
micronutrientes e desnutrição,  combinada com 
sobrepeso e obesidade.

Suporte na Implementação de Programas e Políticas 

O Policy Brief “Obesidade Infantil: Estratégias para Controle e Prevenção” é um documento que contém uma 
revisão de literatura das principais estratégias e políticas globais de combate à múltipla carga da má nutrição, 
especificamente, o sobrepeso e a obesidade. A publicação servirá de apoio para fortalecer a tomada de 
decisões sobre o tema entre os policy makers brasileiros e os espaços de cooperação Sul-Sul entre os países. O 
documento tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2021.
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Primeira reunião virtual entre Brasil, Colômbia e Peru, países parceiros do projeto “Nutrir o Futuro”.

O Centro de Excelência do WFP realizou o 
primeiro Seminário Internacional no âmbito do 
projeto “Nutrir o Futuro”. O evento foi organizado 
em parceria com o Ministério da Saúde do Brasil 
e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), que 
são parceiros do WFP nesse projeto, e contou 
com a participação das equipes técnicas do 
Brasil, Colômbia e Peru.

20
20

 - 
20

21
 

O seminário teve o propósito de apresentar e discutir as 
políticas de alimentação e nutrição, com foco no setor 
saúde nos três países, para fornecer insumos para o 
desenvolvimento dos próximos produtos do projeto. 
Esses produtos englobarão a elaboração de análises 
comparativas sobre como estão estruturadas as políticas 
nos temas discutidos em cada país, trazendo também as 
perspectivas de como melhorar as condições de 
alimentação, nutrição e saúde de suas populações. 

Após o aceite formal de Colômbia e Peru em setembro, o encontro marcou o início do trabalho de troca de 
informações, alinhamento do projeto e ajustes no cronograma de atividades para os próximos meses. Essa 
foi a primeira vez em que todas as contrapartes dos países puderam se encontrar virtualmente. Até então, as 
tratativas aconteceram individualmente, com a participação dos escritórios do WFP nos respectivos países.

O projeto “Nutrir o Futuro” foca principalmente na luta contra sobrepeso e obesidade infantil e tem 
o objetivo de apoiar processos para fortalecer as instituições nacionais e setores chave da nutrição e 
saúde para o gerenciamento de políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil, na Colômbia 
e no Peru. Apesar da pandemia do COVID-19 e de seus impactos sem precedentes, com profundas 
consequências para a segurança alimentar e nutricional no mundo todo, algumas das atividades do 
projeto previstas para o ano de 2020 ainda conseguiram ser realizadas, mesmo que virtualmente:
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Dado o contexto global de pandemia causado 
pela COVID-19, o grupo de agências da ONU e 
representações em Brasília organizaram uma 
força-tarefa, nomeada Brasil Task Force Working 
Group para o UN Brazil Framework for the Socio-
Economic Response and Recovery to Covid-19. O 
grupo reuniu representantes de agências para 
reuniões e exercícios de mapeamento de políticas 
e ações de resposta da ONU à COVID no Brasil, 
que culminou com a produção do documento 
conjunto do “Marco Socioeconômico de Resposta 
e Recuperação à Covid-19”.

Em setembro de 2020, o Centro de Excelência 
do WFP participou de um webinar sobre a 
saúde e o bem-estar de alunos e professores 
para os países africanos de língua portuguesa. 
O evento foi o 4º webinar de uma série online 
sobre a retomada das aulas nos países de 
língua portuguesa no contexto da Covid-19 e é o 
resultado de uma parceria entre o Ministério de 
Educação de Cabo Verde e escritórios regionais 
da UNESCO e do UNICEF. O encontro teve como 
objetivo promover a troca de experiências e 
conhecimento sobre como profissionais da 
saúde e da educação podem atuar juntos para 
garantir o bem-estar físico e psicossocial de toda 
a comunidade acadêmica. O Centro de Excelência 
do WFP também apoiou a participação do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), representado pela Coordenadoria-Geral 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). A apresentação abordou a experiência 
do Brasil e o lançamento de documento com 
recomendações para a execução do programa no 
retorno presencial às aulas. 

Fortalecendo sua conexão com a América Latina, 
o Centro de Excelência do WFP também apoiou 
na preparação e atuou como apresentador no 
evento virtual “Presentación notas de orientación 
para apoyar la planificación y preparación de los 
procesos de reapertura de escuelas en el contexto 
COVID-19”, co-organizado por UNICEF, UNESCO, e 
escritório regional do WFP no Panamá.

1.2 Promoção de Parcerias

Parceiros na ONU
Também participamos do webinar “Managing 
continuity and preparedness of school feeding 
programmes under COVID-19 and the South-
South Cooperation role”, organizado em parceria 
com o Escritório das Nações Unidas para a 
Cooperação Sul-Sul (UNOSSC) e realizado 
pelo Centro Internacional de Políticas para o 
Crescimento Inclusivo (IPC-IG). O evento virtual 
reuniu especialistas para discutir os desafios 
da pandemia do novo coronavírus e analisar o 
cenário global atual e o futuro dos programas de 
alimentação escolar. O webinar completo e um 
resumo para publicação podem ser encontrados 
na plataforma sp.org, aqui.
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Ao longo de 2020, o Centro de Excelência do WFP esteve muito atento e participativo em sua parceria 
com o governo brasileiro. Além da participação constante nos comitês e reuniões técnicas, elaboração 
de informações técnicas, propostas de inovações ao projeto e apoio em eventos de trocas internacionais, 
o Centro de Excelência evidenciou e deu visibilidade à parceria em publicações, em especial na edição 
sobre o Togo da série Experiências de Países, que apresenta resultados no país alcançados com o apoio 
do Centro de Excelência e por meio da Cooperação Sul-Sul Trilateral. 

Além disso, o Centro de Excelência acompanhou, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e à Agência Brasileira de Cooperação (ABC), reuniões com a Organização para 
Alimentação e Agricultura (FAO), sob liderança da ABC, para Ações de Alimentação Escolar frente à 
COVID-19. 

Como ação no âmbito da parceria com o Governo Brasileiro, o Centro de Excelência apoiou a organização 
e participou no evento online “Soluções Digitais para a cooperação em tempos de COVID-19”, sob 
liderança da Agência Brasileira e Cooperação (ABC). O webinar reuniu pela primeira vez a ABC, o Centro 
de Excelência, a FAO e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) na organização de um 
evento em comemoração ao Dia das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul.

Parceiros estratégicos
Governo Brasileiro
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O trabalho de mobilização e a 
participação em diálogos sobre 
políticas públicas e ações inovadoras 
para a modernização dos sistemas 
alimentares fazem parte da estratégia 
do Centro de Excelência do WFP e está 
no centro das atividades desenvolvidas 
em 2020. Saiba mais sobre algumas 
dessas atividades:

Diálogo Nacional e Internacional sobre Políticas

O Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil 
participou, em de fevereiro de 2020, de reunião técnica e 
cerimônia de assinatura de contrato de compras de pluma de 
algodão da safra 2020 das famílias assessoradas pela ONG 
Diaconia, no Recife. A ONG Diaconia e o Centro de Excelência 
contra a Fome formalizaram a parceria no final de 2019. O  
workshop abordou a dinâmica de produção e comercialização 
do algodão e outros produtos em consórcio, informações 
essenciais para a construção da agenda de trabalho das boas 
práticas, que servirão de inspiração para outros países no 
âmbito do projeto “Além do Algodão”. 

O Centro de Excelência participou de um workshop para 
fortalecimento de capacidades na área de negócios e 
mercados para projetos de Cooperação Sul-Sul Trilateral da 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) que envolvem o 
algodão, dentre eles o projeto “Além do Algodão”.

Os projetos cobrem países na América Latina e África e estão 
percebendo a necessidade de também dar visibilidade para as 
boas práticas que estão sendo introduzidas nas duas regiões.  
A partir delas, será possível propor novas discussões com o 
setor têxtil sobre valorização das fibras, da produção por meio 
da agricultura familiar e modelos sustentáveis. Em nossa 
paricipação, destacamos experiências registradas no âmbito 
do projeto “Além do Algodão” para ajudar na construção de 
estratégias comuns, já que existem atores globais que 
poderiam atuar como compradores nesses mercados. Essa 
estratégia comum traria, consequentemente, benefícios para 
os projetos tanto na África quanto na América Latina.

O Centro de Excelência atuou no engajamento da equipe do 

socialprotection.org no workshop Digitizing WFP’s South-South 

Knowledge Brokerage Model, que abordou questões sobre 

digitalização de práticas de cooperação Sul-Sul organizado 

pela Divisão de Programas e Desenvolvimento do WFP (PRO) e 

pelo Innovation Accelerator Unit do WFP (INKA). Uma equipe do 

Centro de Excelência também participou do workshop. 

WORKSHOPS

O Centro de Excelência foi citado 

no relatório 2020 sobre algodão 

orgânico da Textile Exchange, o 

Organic Cotton Market report. O 

artigo destaca a produção 

sustentável de algodão como uma 

maneira de erradicar a fome, e o 

projeto “Além do Algodão”, 

parceria com a Agência Brasileira 

de Cooperação e o Instituto 

Brasileiro do Algodão, foi 

selecionado como um dos estudos 

de caso que vem contribuindo 

para este fim.  

Para o Centro de Excelência contra 

a Fome, a publicação representou 

o reconhecimento da estratégia 

inovadora do projeto “Além do 

Algodão”, que visa melhorar os 

canais de comercialização dos 

alimentos e dos subprodutos do 

algodão para mercados locais 

(públicos ou privados).

ARTIGO
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Em espírito de solidariedade e empatia, o governo brasileiro, por meio da Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), realizou diversas ações de cooperação humanitária de apoio a países em seus 
planos de combate à COVID-19. Para concretizar essas ações, o governo brasileiro contou com o apoio 
do Centro de Excelência do WFP no Brasil e dos escritórios do WFP em diversos países.
 
Os recursos disponibilizados pelo governo brasileiro foram, na maioria dos casos, utilizados para apoiar 
os países na compra de equipamentos de proteção individual, insumos hospitalares e medicamentos. 
Sempre que possível, a compra foi realiza no mercado local. A seleção dos itens foi realizada em 
coordenação com as Embaixadas Brasileiras locais, que também apoiaram as entregas em cada país 
selecionado.
 
Até o fim de 2020, a ajuda brasileira beneficiou mais de 20 países na África, Ásia e América Latina. 
Espera-se que estas ações de cooperação humanitária se estendam ao longo do ano de 2021, tendo 
em vista os efeitos prolongados da pandemia.

Ações de cooperação humanitária junto à ABC: 
combate à COVID-19

Participamos da reunião regional da Mesa Redonda sobre 

Algodão Orgânico (OCRT) organizada pela Textile 

Exchange. A OCRT é uma plataforma global de atores que 

apoia e aproxima a comunidade do algodão orgânico para 

trazer inspiração, mobilização e ferramentas para ação. 

MESA REDONDA 
SOBRE ALGODÃO 
ORGÂNICO

Também participamos do Foro ABC Alimenta Madrid, 

evento que reuniu especialistas, associações e 

representantes do setor da gastronomia. Os 

participantes analisaram os desafios enfrentados por 

agricultores na Espanha e também discutiram as 

tendências no setor de alimentação e nutrição, 

abordando mudanças nos hábitos de consumo e 

soluções inovadoras. A equipe apresentou o trabalho 

global do WFP na distribuição de alimentos em 

emergências e também falou sobre a importância da 

valorização da agricultura local e das compras locais 

para abastecer programas como os da alimentação 

escolar – estratégia proposta pelo projeto “Além do 

Algodão”.

FORO ABC
ALIMENTA 
MADRID
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No âmbito do projeto “Além do Algodão”, o ano de 2020 concentrou-se no trabalho de advocacy com 
os atores locais e nos países para que os documentos de projeto-país contemplassem as demandas 
principais resultantes das missões e diagnósticos locais. 

O projeto buscou entender e mobilizar os atores das cadeias locais do algodão para criar esse vínculo 
entre compradores e produtores certificados, usando a certificação como elemento principal para 
garantir qualidade e segurança. Se o mercado de alimentos for criado ou aprimorado para comprar 
esse alimento certificado proveniente da produção consorciada com o algodão, os pequenos 
agricultores estarão mais interessados no processo de certificação do algodão. Os compradores de 
alimentos existem, a exemplo do próprio WFP e dos programas de compras institucionais, mas eles 
exigem requisitos mínimos em qualidade e volume.

Usando a expertise local do WFP nos países e utilizando-se do fato de ser o maior comprador de 
alimentos básicos do continente africano, a iniciativa buscou verificar como fazer do Programa de 
Alimentação Escolar com compras locais uma parte essencial deste plano, pois promove uma demanda 
local e constante de alimentos que pode ser facilmente fornecida pelos agricultores e pode impulsionar 
uma demanda do mercado por alimentos mais nutritivos, garantindo aos agricultores melhores preços 
para sua produção devido à rastreabilidade da certificação.

1.3 Serviços de Advocacy

Resultados
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Em 2020, o Centro de Excelência do WFP no 
Brasil apoiou continuamente 11 países da África 
e Ásia no avanço de seus esforços para alcançar 
as metas do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 2, e manteve relações próximas 
com outros 19, onde a assistência para 
desenvolvimento ainda está nos horizontes. 
Com abordagens de Cooperação Sul-Sul 
Trilateral (CSST) e Fortalecimento de Capacidades 
de Países, o Centro de Excelência apoiou 
seus parceiros com a aplicação de diversas 
ferramentas. Devido à pandemia da COVID-19, 
grande parte das atividades foi conduzida 
digitalmente, incluindo apoio ao desenho e 
implementação de 11 documentos de políticas 
nacionais, além da organização de 13 eventos 
brasileiros e internacionais de alimentação 
escolar, agricultura familiar e nutrição. Além 
disso, oferecemos assistência a entidades de 
governos nacionais para mobilizar mais de US$ 
16 milhões vindos de parceiros multilaterais para 
ampliar e entregar alimentação escolar vinculada 
à agricultura local a mais de 74 mil beneficiários. 

Outro resultado importante foi a criação do 
projeto “Nutrir o Futuro”, em parceria com 
o Ministério da Saúde e Agência Brasileira de 
Cooperação, para multiplicar a experiência 
brasileira em alimentação e nutrição, com foco 
especial na múltipla carga da má nutrição. O 
projeto acontece em parceria com o Peru e a 
Colômbia.  

Resultados

Resultados nos países

Benim, Gâmbia, Tanzânia, Lesoto, Moçambique, Burundi, Nepal, Quênia, Laos, Indonésia, São Tomé e Príncipe, além do escritório regional do WFP em Dacar
Benim, Togo, Gâmbia, Tanzânia, Lesoto, Moçambique, Burundi, Nepal, Laos, Indonésia, além dos escritórios regionais do WFP no Panamá e em Dacar
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Além disso, com recursos do governo do Brasil, 
o Centro de Excelência continuou a apoiar os 
países em seus processos de transição de 
programas de alimentação e nutrição em 
2020. Com essa parceria, o Centro também 
finalizou um primeiro ciclo programático de 
cinco anos com a União Africana, entregando 
diálogos políticos, advocacy e mecanismos 
de coordenação para a estrutura do Cluster 
Continental de Alimentação Escolar Vinculada à 
Agricultura Local. A parceria com a União Africana 
conta com o apoio do Escritório de Ligação do 
WFP com a UA e com a divisão de Programas 
Baseados em Escolas do WFP.  

Em um contexto de recursos financeiros 
estagnados, cobrir os custos da assistência 
técnica tem sido um desafio. Para lidar com esse 
problema, o Centro de Excelência do WFP trabalhou 
continuamente com realocação de recursos para 
responder às demandas. Em paralelo, o escritório 
tem utilizado uma estratégia de assistência 
remota chamada Intercâmbios Virtuais, por 
meio da qual países terão acesso a produtos de 
advocacy e conhecimento online.

Em 2020, o Centro de Excelência também passou 
por mudanças transformadoras cruciais com 
relação às suas abordagens e metodologias 
como uma divisão do Departamento de 
Desenvolvimento de Programas e Políticas (PD) do 
WFP. O Centro continuou o trabalho para alcançar 
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
17 para fortalecer as capacidades dos países 
entregarem o ODS 2, reforçando a liderança do 
WFP no desenvolvimento internacional e 
destacando o valor da parceria com o governo 
do Brasil, o parceiro mais importante do Centro 
de Excelência, por meio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC) e o Ministério da 
Saúde. 

Fo
to

: W
FP

/G
eo

rg
e 

Fo
m

in
ye

n

Fo
to

: W
FP



2020 | Relatório Anual 20

Fo
to

: D
ia

co
ni

a

Construção de parcerias
Em termos de resultados na área de parcerias, apesar de 2020 ter sido um ano atípico para encontros 
presenciais com os parceiros, o Centro de Excelência do WFP conseguiu se destacar nos números e no 
alcance de suas parcerias. Quase 20 acordos de parceria foram assinados a fim de 

O trabalho de resposta e adaptação às condições 
impostas pela pandemia resultou em contatos 
com novos países e a construção de novas 
parcerias. A partir de março de 2020, o 
escritório investiu mais esforços em parcerias 
e transformações digitais, alterando os fluxos 
internos de trabalho. O escritório recorreu a 
uma versão aperfeiçoada da metodologia de 
Intercâmbios Virtuais. Apesar de um leque de 
impactos negativos, o rápido reposicionamento 
permitiu a continuidade do apoio em todas as 
atividades iniciadas e entrega de assistência a 
Gâmbia, Indonésia, Lesoto e Nepal. 

Além disso, os escritórios regionais, escritórios 
de país e divisões da sede têm requisitado cada 
vez mais apoio do Centro de Excelência no Brasil 
para abordagens sistêmicas enquanto focam em 
operações emergenciais e pós-crise. Os planos de 
lançamento da Estratégia de Alimentação Escolar 
do escritório regional em Dacar foram priorizados 
pelo Centro de Excelência no Brasil nos primeiros 
trimestres de 2020 por meio do apoio remoto e 
seguem em 2021, também por meio digital.  

realizar campanhas de doação de alimentos 
a famílias afetadas pela Covid-19 no território 
brasileiro; 

realizar campanhas de conscientização e 
mobilização no Brasil sobre produção sustentável, 
soberania alimentar e promoção da segurança 
alimentar e nutricional; 

compartilhar experiências, melhores 
práticas e lições aprendidas sobre desenho 
e implementação, modalidades, inovações 
e engajamento da sociedade civil, de fundos 
multilaterais e empresas em estratégias nacionais 
de segurança alimentar e nutricional; 

organizar eventos conjuntos, seminários e 
conferências; promover e apoiar projetos e 
programas de segurança alimentar e nutricional;e 

realizar campanhas e outras iniciativas de 
arrecadação de recursos de forma conjunta. 
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Dentro do rol de parceiros, que são essenciais 
para o sucesso das atividades do WFP, foram 
assinados acordos com Governos Estaduais 
e Municipais, empresas do setor privado, 
organizações não-governamentais, entidades 
acadêmicas, organizações internacionais, dentre 
outros atores. 

Campanhas foram realizadas para distribuir 
alimentos e kits de higiene aos mais 
vulneráveis neste complicado ano. A atuação 
do WFP nas campanhas alcançou 13 estados e o 
Distrito Federal. Foram mais de 600 mil brasileiros 
beneficiados com alimentos (cestas e cartões) 
e/ou kits de higiene nas cinco regiões do país. 
As doações foram distribuídas por instituições 
parceiras, o que mostrou o grande exemplo do 
que pode ser feito por meio de uma ampla rede 
de parcerias.

Projeto Além do Algodão 
O projeto “Além do Algodão” alcançou um marco 
importante em 2020 com a assinatura do projeto-
país de Moçambique, um dos quatro que fazem 
parte do projeto de cooperação. O documento foi 
assinado pelo Centro de Excelência contra a Fome 
do WFP e escritório do WFP em Moçambique 
(executores do projeto), e pela Agência Brasileira 
de Cooperação (ABC), Governo de Moçambique 
(por meio do Instituto de Algodão e Oleaginosas) 
e Universidade Federal de Lavras (UFLA). O 
objetivo é incrementar a produção, a renda 
local e a segurança alimentar e nutricional 
dos agricultores familiares. Em Moçambique, 
cerca de 1.500 famílias de agricultores e 
aproximadamente 31 mil alunos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar de Moçambique 
(PRONAE) serão beneficiados. Saiba mais sobre o 
projeto aqui. 
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https://centrodeexcelencia.org.br/alem-do-algodao/


O ano de 2020 marcou cinco anos do primeiro 
ciclo de trabalho entre o WFP e a União Africana 
(UA), que teve participação direta e indireta de 
todos os 54 países do bloco. Nesse primeiro ciclo, 
o Centro de Excelência no Brasil e o Escritório 
de Ligação do WFP para a UA (Escritório Global 
Africano) foram importantes articuladores e 
pontos focais de liderança técnica e política. 

Em 2020 considera-se finalizada a entrega por 
parte do Centro de Excelência e do Escritório 
Global Africano de um pacote de instrumentos que 
operacionalizam o Grupo e Rede de Alimentação 
Escolar Continental como parte da Estratégia 
Continental de Educação Africana (CESA). Com 
isso em mãos, a UA pode agora se apropriar e 
implementar as atividades do grupo como um 
espaço africano de discussão e de apoio técnico. 

União Africana
O trabalho conjunto começou em 2015, quando 
representantes da UA e ministros de países 
africanos vieram ao Centro de Excelência do 
WFP no Brasil para conhecer a experiência de 
alimentação escolar do país. Como resultado 
dos esforços de cooperação Sul-Sul com o Brasil 
e do trabalho de advocacy do escritório do WFP 
na África, o Comissário da UA para Recursos 
Humanos, Ciência e Tecnologia (HRST) decidiu: 

Trabalho
Interno

incluir programas de alimentação escolar de 
produção local na Estratégia Continental de 
Educação; 

promover uma resolução formal da UA, 
buscando o compromisso dos estados-
membros com a alimentação escolar; e

apresentar evidências para defender 
programas de alimentação escolar de 
produção familiar em toda a África.

Saiba mais sobre essa jornada nesta publicação.
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https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2019/07/WfpAfricanUnionPartnershipPT-1.pdf
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Em 2020, o Centro de Excelência repensou e 
reestruturou o trabalho de assistência técnica 
com os países a partir, primeiro, de um olhar 
interno para a organização. Nesse sentido, houve 
uma rápida mobilização dos escritórios do WFP 
ao redor do mundo para produzir e compartilhar 
quaisquer dados e informações que pudessem 
apoiar os países no enfrentamento dos desafios 
trazidos pela pandemia. Frente ao cenário 
global de fechamento de escolas e interrupção 
da alimentação escolar, os atores envolvidos 
precisaram agir coletivamente, de forma 
coordenada, para prestar apoio aos países.

Trabalho
Interno

3.1 Planejamento estratégico

Atividades com o escritório central do WFP
Alimentação Escolar 

Em 2020, o Centro de Excelência apoiou 
a unidade de alimentação escolar da 
sede do WFP no desenvolvimento 
de alguns produtos-chave para guiar 
os países e escritórios regionais na 
mitigação dos efeitos da COVID-19 nas 
escolas e na continuação de programas.
Entre as ações realizadas está o apoio 
do Centro de Excelência à publicação 
State of School Feeding Worldwide, 
com dados e textos técnicos sobre o 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) e o sobre o trabalho 
do Centro de Excelência do WFP no 
Brasil. As contribuições evidenciaram 
boas práticas em monitoramento 
e avaliação do programa brasileiro, 
além dos principais resultados dos 
dez últimos anos de trabalho do WFP 
no Brasil. O relatório foi publicado 
em fevereiro de 2021.

Fo
to

: W
FP

Fo
to

: W
FP

https://www.wfp.org/publications/state-school-feeding-worldwide-2020
https://www.wfp.org/publications/state-school-feeding-worldwide-2020
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Devido às restrições de distanciamento físico e 
viagens, consultorias a países com governos e 
outros participantes não puderam ser executadas 
integralmente e foram realizadas com contato 
remoto com atores nacionais. Assim, métodos 
de coleta remota de dados foram usados para 
desenhar o Plano de Implementação Regional de 
Alimentação Escolar (RBIP) do escritório regional 
do WFP para a região oeste e central da África. 
O Centro de Excelência do WFP no Brasil tem 
apoiado o escritório regional do WFP em Dacar 
a preparar o RBIP adaptando os Intercâmbios 
Virtuais.

Na primeira fase, entre março e setembro de 
2020, o Centro de Excelência no Brasil auxiliou 
o escritório regional a estabelecer prioridades 
com seus Escritórios de País por meio de uma 
série de revisões e webinars técnicos. Na segunda 
fase, entre setembro de 2020 e março de 2021, 
as atividades planejadas previam a realização dos 
processos de consultoria em nível nacional com 
governos e atores relevantes para discutir a visão 
nacional, planos, alvos, objetivos, prioridades, 
orçamento, apoio e a expectativa do papel do 
WFP com relação a saúde e nutrição escolar.

Entre setembro e dezembro de 2020, o escritório 
regional em Dacar convidou todos os 19 
escritórios de país do WFP na região a responder 
dois formulários de coleta de dados e incentivou 
todos os escritórios de país a contratarem 
consultores especializados para conduzir revisões 
e coleta de dados. Os consultores validaram toda 
a coleta e conhecimento gerado com governos 
e pontos focais de alimentação escolar do WFP 
antes de compartilhar com o escritório regional 
para análise e síntese.

Resultados do questionário apoiarão as equipes 
do escritório de Dacar e dos escritórios de país do 
WFP em seu exercício de planejamento, inclusive 
tomadas de decisão e priorização do fluxo de 
trabalho da estratégia e planos relacionados para 
desenvolver um RBIP baseado em evidências para 
a Estratégia de Alimentação Escolar da região. 
O RBIP tem o potencial de alcançar e beneficiar 
mais de 18 milhões de crianças em idade escolar.

Ferramentas digitais de Cooperação Sul-Sul Trilateral 

Além do RBIP, o Centro de Excelência do WFP no 
Brasil iniciou em 2020 o trabalho de apoio remoto 
para a elaboração de um documento adicional 
que servirá como uma ferramenta baseada em 
evidências para todos os escritórios regionais da 
África. Os escritórios regionais do Cairo, Dacar, 
Nairóbi e Johanesburgo encomendaram ao Centro 
de Aprendizado de Avaliação e Resultados (CLEAR-
AA) da Universidade de Witwatersrand uma análise 
realista das melhores práticas, necessidades e 
lacunas da saúde e nutrição escolar no continente. 
Esse documento servirá como referência de 
inteligência e estrutura para pensar a aplicação do 
RBIP em contextos nacionais a partir de 2021. 

Apoio Regional
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O WFP procura soluções inovadoras para transformar a resposta a emergências e alcançar o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 2: Erradicar a Fome até 2030 em comunidades impactadas pelo 
COVID-19 e além. Mais do que nunca, o conhecimento, inovações e tecnologias disponíveis em países 
em desenvolvimento serão necessários para alcançar esse objetivo. A Cooperação Sul-Sul Trilateral 
(CSST) é um mecanismo eficaz de aproveitar essas soluções e juntar mais países para se ajudarem em 
tempos de crise que afetam a segurança alimentar e nutricional de populações vulneráveis.

Governos anfitriões do WFP tem cada vez mais requisitado apoio para compartilhar suas soluções por 
meio de mecanismos de compartilhamento de conhecimento (por exemplo: centros de conhecimento, 
plataformas de conhecimento, centros de inovação, etc.) ou procurado auxílio do WFP para explorar 
conhecimentos relevantes para lidar com suas necessidades ligadas à fome e má nutrição.

A COVID-19 já mudou a maneira que o WFP media a CSST para alavancar a tecnologia e inovação em 
intercâmbios sul-sul. Por exemplo, os escritórios de país do WFP se adaptaram a modalidades virtuais 
como treinamentos online, apoio remoto e diálogos sobre políticas. A rede de Centros de Excelência do 
WFP, incluindo Brasil, China e Costa do Marfim, também se adaptou para apoiar países em um ambiente 
virtual através de plataformas de compartilhamento de conhecimento e intercâmbios virtuais.

Ainda há muito a ser aprendido com experiência de adaptação à COVID-19, fazendo um inventário das 
lições do WFP e das experiências de liderar parceiros externos na área de mediação sul-sul. Também é 
um momento oportuno para prever as tendências de um futuro próximo, como a crescente importância 
da tecnologia, inteligência artificial e digitalização. A expectativa é que tudo isso transforme a maneira 
como mediamos conhecimento e fortalecemos redes de parceiros no sul global para combater a fome 
e má nutrição ao redor do mundo.

Departamento de Assistência Técnica e 
Fortalecimento de Capacidades (PROT), 
escritório do WFP em Moçambique e 
publicação de melhores práticas do 
Escritório das Nações Unidas para 
Cooperação Sul-Sul (UNOSSC)

Publicação do processo e resultados da 
parceria com a União Africana; Apoio 
Remoto com Nepal e Gâmbia; Programa de 
alimentação escolar de Moçambique 
(PRONAE). 

Webinar do Escritório das Nações Unidas 
para Cooperação Sul-Sul (UNOSSC)

Evento sobre respostas globais para a 
alimentação escolar em tempos de COVID e 
o papel da Cooperação Sul-Sul realizado em 
21 de julho com participações do Centro de 
Excelência no Brasil, divisão de School-based 
Programmes do WFP, UNOSSC, Ministério da 
Educação da Colômbia, Ministério da 
Educação do Camboja e o escritório do WFP 
em Moçambique.

Para colaborar com essa abordagem, o Centro de Excelência do WFP apoiou o time global de CSST no 
escritório central do WFP em ações que incluem: 

Apoio Global
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Webinar do Escritório das Nações Unidas para Cooperação Sul-Sul (UNOSSC)

Evento sobre respostas globais para a alimentação escolar em tempos de COVID e o papel da 
Cooperação Sul-Sul realizado em 21 de julho com participações do Centro de Excelência no 
Brasil, divisão de School-based Programmes do WFP, UNOSSC, Ministério da Educação da 
Colômbia, Ministério da Educação do Camboja e o escritório do WFP em Moçambique.

Workshop sobre Inovação

O Centro de Excelência do WFP foi convidado para participar de um workshop online 
organizado pelo Departamento de Assistência Técnica e Fortalecimento de Capacidades 
(PROT), e pelo Innovation Accelerator do WFP. A equipe do Centro apresentou seu projeto 
de Apoio Remoto e formas de digitalização de Cooperação Sul-Sul Trilateral (CSST) que 
contribuem para o processo de prioridades do Diretor Executivo do WFP e para as ações 
durante e pós-pandemia da COVID-19. Em maio, participamos em reunião preparatória 
com o PRO-T na preparação de material sobre o Apoio Remoto para auxiliar a 
apresentação do diretor do Departamento de Programas e Políticas (PRO).

SSTC Taskforces - Global Team

O Departamento de Assistência Técnica e 
Fortalecimento de Capacidades (PROT) 
organizou uma força-tarefa global com os 
principais atores da organização em 
Cooperação Sul-Sul Trilateral (CSST). O 
Centro de Excelência no Brasil ficou 
designado ao grupo de trabalho que apoia 
o mapeamento dos atores de CSST 
internos à organização. O grupo de 
trabalho visa organizar o esforço 
metodológico e concreto do WFP em 
matéria de CSST, dando bases para que se 
estruture ações coordenadas e coerentes 
entre diferentes escritórios, respondendo 
tanto ao Planejamento Estratégico e seus 
processos de digitalização quanto a uma 
nova estratégia de CSST para o WFP.  Esse 
workshop foi uma continuação da Reunião 
Global que ocorreu em Roma em 2019 e 
teve como objetivo reunir diretores dos 

escritórios de país, de diversas divisões da 
sede do WFP e de alguns escritórios 
regionais para discussão do plano de 
trabalho de Cooperação Sul-Sul para os 
próximos anos. 

Um diálogo interativo será facilitado pelo 
WFP com um grupo seleto de diretores 
sêniores. Diferentes escritórios do WFP 
organizarão conversas de grupos focais 
para inventariar suas perspectivas e 
compartilhar questões orientadoras para 
as intervenções. O diálogo contribuirá para, 
entre outras coisas, fortalecer parcerias 
Sul-Sul e informar a visão do WFP de uma 
abordagem eficaz para a mediação de 
conhecimentos sul-sul nos próximos cinco 
anos para acrescentar valor aos parceiros 
de CSST necessitados de soluções para 
combater a fome e a má nutrição.
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da Divisão de Programas e Desenvolvimento (PRO).



O Centro de Excelência do WFP compartilha 
ações e dissemina boas práticas em alimentação 
escolar e em Cooperação Sul-Sul, por meio 
de artigos e publicações no seu website (em 
português e inglês) e também na página da ONU 
Brasil. As principais atividades do WFP no Brasil 
são divulgadas no boletim semanal do escritório 
(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, membros 
de governos, representantes de organizações 
internacionais e ONGs. Em 2020, contabilizamos 
117 matérias publicadas no site.

Estas atividades também são divulgadas por meio 
das contas oficias do WFP no Brasil no Facebook 
(21.666 seguidores), Twitter (2.900 seguidores), 
Instagram (4.827 seguidores) e Linkedin (625 
seguidores). É importante ressaltar, também, que 
o website do Centro de Excelência, onde estão 
hospedadas as principais notícias e informações 
de apresentação, passou por reformulação, com 
novas funcionalidades e uma melhor interface 
para atender países e parceiros. Em 2020, o 
site registrou 67 mil visitas, com quase 28 mil 
visitantes únicos. 

3.2 Comunicação
Os conteúdos de maior destaque produzidos 
pelo Centro de Excelência também são 
divulgadas no site e nas mídias sociais da ONU 
Brasil. O Facebook da ONU Brasil possui quase 
70 mil seguidores, e seus perfis no Twitter e no 
Instagram possuem, respectivamente, 365 mil 
e 1 milhão de seguidores. Em 2020, o site da 
ONU Brasil teve mais de 17,6 milhões de visitas, 
com 2.375 matérias publicadas em português. 
Ademais, a equipe de comunicação produziu 
17 vídeos e produziu/diagramou folders, flyers, 
policy briefs e traduções, totalizando mais de 27 
publicações no ano de 2020. Todo o material 
do Apoio Remoto e Publicações mencionadas 
nas atividades anteriores foram traduzidos e 
compartilhados por meio do website, This Week e 
mídias sociais do WFP no Brasil.

O trabalho com parceiros/amigos do WFP 
(personalidades com influência no Brasil) rendeu 
diversas ações de impacto, com participação 
em  12 lives com veículos de comunicação e 
influenciadores. Um exemplo foi uma live sobre 
combate ao desperdício com a atriz Úrsula 
Corona, no Instagram, que contou com mais de 
6.500 visualizações. Também apoiamos a diretoria 
em 54 entrevistas a veículos de comunicação 
nacionais e internacionais ao longo do ano. 

www.centreofexcellence.org.br

/wfpbrasil
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www.centreofexcellence.org.br

/wfpbrasil

https://twitter.com/WFPBrasil
https://www.youtube.com/user/WFPCEAHBrazil
https://www.facebook.com/WFPBrasil
https://www.instagram.com/wfpbrasil/
https://centrodeexcelencia.org.br
https://www.linkedin.com/showcase/wfpbrazil

