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Durante as últimas seis décadas, o Programa Mundial de 
Alimentos (WFP) trabalhou com mais de 100 países na 
entrega de refeições escolares para crianças vulneráveis, 
fornecendo-as nós mesmos ou apoiando com assistência 
técnica programas liderados pelos governos. Nosso 
trabalho nessa área é desenhado para capacitar países e 
governos para implementarem e fi nanciarem esses 
programas por si mesmos – uma transição que já 
aconteceu em 44 países.

Hoje, 388 milhões de crianças em 163 países são 
benefi ciadas com a alimentação escolar – e, mais do que 
nunca, a maioria delas vive em países de renda baixa. 
Três quartos dessas nações agora implementam 
políticas de alimentação escolar e o número geral de 
crianças alimentadas cresceu em 36% desde 2013. Um 
elemento crucial dessa inspiradora história de sucesso 
tem sido uma Cooperação Sul-Sul forte e efi caz.

O Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil 
tem cumprido um papel importante nessa jornada. 
Desde seu lançamento, dez anos atrás, o Centro funciona 
como um fórum onde conhecimento especializado pode 
ser compartilhado e os sucessos de países parceiros 
podem ser alavancados e replicados em programas de 
alimentação escolar ao redor do mundo.

O Centro de Excelência se distingue como um ponto de 
referência para a Cooperação Sul-Sul, ajudando o 
fortalecimento da alimentação escolar e sua inclusão 
integral na educação infantil nacional e em programas 
de desenvolvimento. Uma real contribuição à missão do 
WFP de salvar vidas e mudar vidas, incentivando o 
progresso do cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

Sabemos que o investimento em refeições escolares é 
uma das melhores decisões que um governo pode 
tomar. Crianças nutridas podem aprender melhor, e os 
ganhos de saúde e crescimento econômico retornam o 
investimento inicial multiplicado.

Esta publicação celebra as muitas conquistas do Centro 
de Excelência no Brasil durante a última década, além de 
destacar alguns dos desafi os que enfrentamos.

Não teríamos chegado tão longe em nossa jornada da 
alimentação escolar sem a colaboração e compromisso 
dos muitos parceiros do WFP ao redor do mundo. 
Trabalhando juntos, tenho esperança de que um dia 
teremos sucesso em entregar a cada criança, 
independentemente de onde vivem, a oportunidade de 
aproveitar uma refeição escolar nutritiva e a chance de 
aprender, crescer e prosperar.
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For the last six decades, the World Food Programme (WFP) 
has worked with over 100 countries to deliver school meals 
to vulnerable children, providing them ourselves or 
supporting government-led programs with technical 
assistance. Our work in this area is designed to enable 
countries and governments to implement and fi nance these 
programs on their own - a transition that has already 
happened in 44 countries.

Today, 388 million children in 163 countries benefi t from 
school feeding – and more of them live in low-income 
countries than ever before. Three-quarters of these nations 
now implement school feeding policies and the overall 
number of children fed has increased by 36% since 2013. A 
crucial element of this inspiring success story has been 
strong and eff ective South-South Cooperation.

The WFP Centre of Excellence against Hunger in Brazil has 
played an important role in this journey.  Since its launch 
ten years ago, the Centre has provided a forum where expert 
knowledge can be shared and the successes of partner 
countries can be leveraged and replicated in school feeding 
programs around the world. 

The Centre of Excellence has distinguished itself as a 
reference point for South-South Cooperation, helping to 
strengthen school feeding and make it an integral part of 

David Beasley

national child education and development programs. It is 
making a real contribution to WFP’s mission to save lives 
and change lives and helping drive progress on the 
Sustainable Development Goals.

We know that investment in school meals is one of the best 
decisions any government can make. Nourished children 
are able to learn better and the gains in terms of better 
health and economic growth repay the initial investment 
many times over. 

This publication celebrates the many achievements of the 
Centre of Excellence in Brazil over the past decade, and also 
highlights some of the challenges we have had to face. 

We would not have come so far on our school feeding 
journey without the collaboration and commitment of WFP’s 
many partners all around the world. Working together, I am 
hopeful that one day we will succeed in giving every child, no 
matter where they live, the opportunity to enjoy a nutritious 
school meal and the chance to learn, grow and thrive.

Diretor Executivo do WFP
WFP Executive Director
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Ao longo de minha vida, descobri que a verdadeira 
inspiração não vem de belos discursos, mas sim do 
exemplo prático diário. “Seja a mudança que você quer 
para o mundo”, já preconizava Mahatma Ghandi. Foi 
nesse espírito que o Centro de Excelência contra a Fome 
do WFP no Brasil foi idealizado: um hub para disseminar 
boas práticas e apoiar países na criação ou no 
aperfeiçoamento de políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional. 

A ideia de criarmos esse Centro de Excelência surgiu em 
um momento no qual grande parte dos líderes mundiais 
estava se convencendo de que não é possível 
construirmos um mundo próspero e justo com milhões 
de pessoas privadas de um elemento básico para a 
sobrevivência humana: o alimento. Sempre soubemos 
que é possível um mundo livre da fome, mas que para 
construí-lo seria necessária a união de esforços e a 
cooperação entre povos e nações. E, assim, nossa ideia 
virou realidade em 2011, quando o WFP e o Brasil se 
uniram para ajudar países que estivessem em busca de 
apoio em suas jornadas de combate à fome. 

Desde então, mais de 60 missões foram realizadas ao 
Brasil com o intuito de conhecer essas boas práticas, 
resultando em inúmeras consultas nacionais, leis 
aprovadas e programas sendo colocados em prática. 
Posso dizer hoje, sem qualquer constrangimento, que 
valeu a pena. Além de todos os avanços que os países 
realizaram por meio de seus incansáveis esforços, esse 
trabalho gerou novos frutos. Hoje o WFP possui parcerias 
com outros países para o estabelecimento de outros 
Centros de Excelência. Isso sinaliza que nosso trabalho 
não foi apenas produtivo, foi também inspiração.

Após esses 10 anos de intenso trabalho, importantes 
lições foram aprendidas. A primeira é:  sempre devemos 
colocar a liderança do processo de cooperação nas mãos 
do cooperado. Ele deve decidir e ditar o ritmo do 
processo, pois seu contexto é único. Assim, há sempre 
um sentimento de pertencimento e a cooperação 
consegue avançar e se solidificar internamente de forma 
eficaz.  A segunda lição é: os cooperantes devem estar 
unidos e focados no apoio ao desenvolvimento do 

cooperado. Não teremos condições de atingir o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 2, um mundo livre da 
fome, até 2030 sem união. E a terceira lição diz respeito 
à vontade política de resolver o problema. Quando há 
vontade política, verdadeiros milagres são realizados. E 
essa é condição sine qua non para o sucesso de qualquer 
cooperação.

Ainda há muito a ser feito, mas os resultados até aqui 
foram bem animadores. Posso afirmar, com base em 
todos os estudos e avaliações que realizamos ao longo 
desses anos de existência, que hoje os países em 
desenvolvimento possuem não apenas mais políticas de 
alimentação escolar e de segurança alimentar e 
nutricional do que há 10 anos, mas possuem políticas 
mais robustas e de maior alcance. E nosso trabalho 
contribuiu para esse quadro. 

É certeza que vamos continuar trabalhando e colocando 
toda nossa energia para que todos os países que 
busquem pela cooperação para o desenvolvimento de 
políticas sociais possam ser atendidos. Não faltará 
empenho de nossa parte. 

Contudo, o meu sonho para os próximos 10 anos é 
diferente. Espero que em 2030  já não haja razão para 
que este trabalho que desenvolvemos hoje exista, pois 
todos os países do mundo terão políticas sociais de 
segurança alimentar e nutricional estabelecidas e não 
haverá nem um único ser neste planeta que não tenha 
acesso a alimentos nutritivos para si e sua família.

Lembro do poeta: “Um sonho sonhado por um é apenas 
um sonho. Mas quando ele é sonhado em conjunto, 
começa a tornar-se realidade”. Vamos sonhar juntos? 



10 anos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil UMA DÉCADA DE COOPERAÇÃO12 A DECADE OF COOPERATION 10 years of the WFP Centre of Excellence against Hunger in Brazil 13

Throughout my life I have found that true inspiration does 
not come from beautiful speeches, but from daily practical 
example. “Be the change you want to see in the world”, as 
Mahatma Ghandi advocated. It was in this spirit that the 
WFP Centre of Excellence against Hunger Brazil was 
conceived: a hub to disseminate good practices and to 
support countries in the creation or improvement of public 
policies on food and nutrition security. 

The idea of creating this Centre of Excellence came at a time 
when most of the world’s leaders were becoming convinced 
that it is not possible to build a prosperous and just world 
with millions of people deprived of a basic element for 
human survival: food. We have always known that a world 
free from hunger is possible, but that building it would 
require joint effort and cooperation between people and 
nations. Thus, our idea became reality in 2011, when the 
WFP and Brazil came together to help countries that were 
seeking support in their journeys to fight hunger. 

Since then, we have welcomed more than 60 delegations to 
Brazil to learn about these good practices, resulting in 
numerous national consultations, laws, and implementation 
of programmes. I can say today, without any embarrassment, 
that it was worth it. In addition to all of the advances that 
the countries have made through their tireless efforts, this 
work has borne new fruit.  Today, WFP has partnerships 
with other countries to establish other Centres of Excellence. 
This signals that our work was not only productive, it was 
also inspirational.

After these 10 years of intense work, important lessons have 
been learned. The first is: we must always place the 
leadership of the cooperation process in the hands of the 
cooperating partner. It must decide and dictate the pace of 
the process, as its context is unique. Thus, there is always a 
sense of belonging and cooperation can effectively advance 
and solidify itself internally.  The second lesson is: 
cooperating partners must be united and focused on 

supporting the cooperating country’s development. We will 
not be able to reach SDG 2 by 2030, with a world free from 
hunger, without unity. And the third lesson concerns the 
political will to solve the problem. When there is political 
will, real miracles are performed. And this is an essential 
condition for the success of any cooperation effort.

There is still a lot to be done, but the results so far have been 
very encouraging. I can say, based on all the studies and 
evaluations we have carried out over these years of existence, 
that developing countries today not only have more school 
feeding and food and nutrition security policies than they 
did 10 years ago, but they also have policies more robust 
and wider range. And our work contributed to this scenario. 

It is certain that we will continue working and focusing all 
our energy so that all countries that seek cooperation for 
the development of social policies can be served. There will 
be no lack of commitment on our part. 

However, my dream for the next 10 years is different. I hope 
that in 2030 there is no longer any need for the work we are 
developing today, as all countries in the world will have 
social policies for food and nutrition security in place and 
there will not be a single person on this planet who does not 
have access to nutritious food for themselves and their 
family.

I remember the poet: “A dream you dream alone is only a 
dream. A dream you dream together is reality.”  Let’s dream 
together? 

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

WFP Representative in Brazil and Director of the Centre of Excellence against Hunger
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É com grande satisfação que a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), do Ministério de Relações Exteriores 
(MRE), felicita o Centro de Excelência contra a Fome do 
Programa Mundial de Alimentos (WFP), em Brasília, pela 
celebração de sua primeira década de existência. 

O Acordo-Quadro de Assistência Técnica e Cooperação 
para Promover os Programas de Alimentação Escolar, 
celebrado em 15 de setembro de 2010, entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o então Programa 
Alimentar Mundial das Nações Unidas, previu, em seu 
artigo 2º, inciso 4, “... a criação no Brasil, de um Centro de 
Desenvolvimento da Capacidade no domínio da 
Alimentação Escolar, da Nutrição e da Segurança 
Alimentar que apoiará iniciativas de desenvolvimento da 
capacidade técnica das instituições de países em 
desenvolvimento no domínio da execução dos seus 
próprios programas de Alimentação Escolar...”

A partir da assinatura do Memorando de Entendimento, 
em novembro de 2011, entre os mesmos signatários do 
Acordo-Quadro, o Centro de Excelência do WFP foi 
constituído e vem se consolidando, ao longo desses 10 
anos, na identificação e no fortalecimento de boas 
práticas em alimentação escolar, inspirado na 
experiência do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) brasileiro, coordenado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
vinculado ao Ministério da Educação (MEC), parceiro 
este que presta enorme contribuição técnico-financeira 
à cooperação Sul-Sul trilateral, do Brasil e do próprio 
Centro de Excelência, na temática em referência.

A existência do Centro de Excelência do WFP, no âmbito 
da parceria com o Governo brasileiro, permitiu, 
concretamente, o compartilhamento da experiência 
brasileira em alimentação escolar em fóruns 
internacionais de alto nível, bem como em iniciativas 
desenvolvidas, principalmente, na África e na Ásia, 
inclusive políticas de alimentação escolar desenhadas, 
muitas das vezes, a partir do conhecimento e contato in 
loco com a experiência do Brasil, reunida no PNAE.

Nessa década exitosa em prol da alimentação escolar, 
em nível global, há que se destacar, como importante 
resultado histórico da parceria Brasil-WFP, a Decisão da 
26ª Cúpula dos Chefes de Estados da União Africana, 
realizada em 2016, relativa à promoção da “alimentação 
escolar por meio da compra de alimentos produzidos 
localmente” como estratégia para o continente africano, 
com o objetivo de estimular a geração de renda e o 
empreendedorismo nas comunidades locais. Esse 
processo se refletiu na Estratégia Continental de 
Educação para a África 2016-2025 (CESA 16-25), a qual 
estabeleceu a conexão entre capital humano e revolução 
educacional, exigida no escopo do plano de ação para o 
desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, adotado 
pela União Africana.

Cumpre ressaltar que o apoio técnico e financeiro do 
Governo brasileiro, desde o início das atividades do 
Centro de Excelência do WFP, em 2011, foi decisivo para 
a realização dos avanços mencionados em alimentação 
escolar e em projetos de cooperação técnica internacional 
que dialogam com Segurança Alimentar, tão caros à 
cooperação brasileira.

O Centro de Excelência está, portanto, de parabéns pela 
comemoração dos seus 10 anos de atuação, cuja 
trajetória em muito engrandece as iniciativas de 
cooperação Sul-Sul do governo brasileiro, ao colocar o 
direito humano à alimentação como premissa 
fundamental para um mundo mais justo e saudável.
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It is with great satisfaction that the Brazilian Cooperation 
Agency (ABC) of the Ministry of Foreign Affairs (MRE) 
congratulates the World Food Programme Centre of 
Excellence against Hunger, in Brasília, for the celebration of 
its first decade of existence. 

The technical assistance and cooperation framework 
agreement to promote school feeding programmes, signed 
on September 15th, 2010, between the Government of the 
Federative Republic of Brazil and the United Nations World 
Food Programme, provided in its Article 2, Paragraph 4: “... 
the creation of a Capacity Development Centre in Brazil in 
the field of school feeding, nutrition, and food security that 
will support initiatives to develop the technical capacity of 
institutions in developing countries to implement their own 
school feeding programmes...”

The WFP Centre of Excellence was established in November 
2011 through a Memorandum of UUnderstanding signed 
between the same signatories as the Framework Agreement. 
Over these 10 years, the Centre has been identifying and 
strengthening good practices in school feeding, inspired by 
the experience of the Brazilian National School Feeding 
Programme (PNAE), coordinated by the National Fund for 
Education Development (FNDE), within the Ministry of 
Education (MEC) – a partner that offers huge technical and 
financial contributions to Brazil’s and the Centre’s South-
South Triangular Cooperation in this theme.

The existence of the WFP Centre of Excellence, within the 
partnership with the Brazilian government, allowed a 
concrete sharing of the Brazilian school feeding experience 
in high-level international forums and in initiatives 
developed mainly in Africa and Asia, including school feeding 
policy designs based on the knowledge and onsite contact 
with the Brazilian experience gathered in the PNAE.

In this globally successful decade for school feeding, we 
must highlight an important historical result of the Brazil-
WFP partnership: the decision made on the 26th African 
Union Summit, held in 2016, on the promotion of home-
grown school feeding as a strategy for the African continent, 
with the goal of stimulating income generation and 
entrepreneurship in local communities. This process was 
reflected in the Continental Education Strategy for Africa 
2016-2025 (CESA 16-25), which established the connection 
between human capital and education revolution, required 
in the action plan for the Sustainable Development Goals of 
the 2030 Agenda, adopted by the African Union.

It should be noted that the technical and financial support 
from the Brazilian government, since the beginning of the 
WFP Centre of Excellence in 2011, was decisive to achieve 
the aforementioned advances in school feeding and 
international technical cooperation projects that engage 
with food security, so dear to the Brazilian cooperation.

The Centre of Excellence is therefore congratulated for its 10 
years of activity, whose trajectory greatly enhances the 
South-South Cooperation initiatives of the Brazilian 
government by placing the human right to food as a 
fundamental premise for a fairer and healthier world.

Ruy Pereira
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação

Director of the Brazilian Cooperation Agency
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A celebração dos 10 anos de parceria da Cooperação 
Técnica Internacional, por meio da Cooperação Sul-Sul, 
com o Centro de Excelência contra a Fome do Programa 
Mundial de Alimentos (WFP), por meio da Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC), é uma forma de 
promoção da exitosa experiência brasileira do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Ao longo dos 
anos, essa parceria vem contribuindo para o 
aperfeiçoamento constante da execução desta política 
em território nacional, pois, ao mesmo tempo em que se 
evidenciam os benefícios, também se demonstram os 
pontos necessários de revisão e de aprimoramento do 
programa brasileiro utilizado como norteador de 
políticas semelhantes para países da África e Ásia. Além 
de, igualmente, servir de modelo a países da América 
Latina e Caribe.

Em vigor há mais de seis décadas, o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) – uma das políticas 
públicas mais antigas do país e um dos maiores 
programas de alimentação escolar do mundo – serve 
mais de 50 milhões de refeições para mais de 40 milhões 
de estudantes de 154 mil escolas públicas do Brasil. 

A valorização da agricultura familiar, principal origem 
dos alimentos consumidos em nosso país, também é um 
dos pilares de suas ações. Com a obrigatoriedade de se 
adquirir pelo menos 30% de itens de agricultores 
familiares, as escolas brasileiras estão servindo cada vez 
mais alimentos orgânicos, melhorando a qualidade dos 
produtos ingeridos pelos estudantes, incrementando a 
produção local e criando oportunidades de crescimento 
para este nicho. 

No Brasil, além da exigência de aquisição de gêneros da 
agricultura familiar, o PNAE ainda conta com nutricionista 
especializado(a), cardápios balanceados que respeitam 
as necessidades nutricionais especiais, que alcançam 
comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, e 
promove ações de educação alimentar e nutricional que 
mudam hábitos alimentares na escola e na família. Além 
disso, ainda conta com o acompanhamento da sociedade 
civil em sua execução. 

Mas, para que o PNAE fosse capaz de promover 
tamanhas transformações, foi necessário que evoluísse 
de um modelo inicial, praticamente emergencial, até um 
modelo integrado com outras políticas, protegido por 
lei, garantido por um orçamento sufi ciente e pensado 
com a participação de todos os setores da sociedade, 
incluindo as comunidades.

Cabe a nós, representantes de governo, o papel de 
sensibilizar todos os atores envolvidos na execução 
desses programas e fortalecer os profi ssionais que se 
dedicam à alimentação escolar, a fi m de que possamos 
usar essa política pública com todo o potencial de 
transformação que ela possui.

Percebam que a história da alimentação escolar no 
Brasil é muito semelhante à história da alimentação 
escolar em muitos países da África, Ásia e América Latina 
e Caribe. 

Acreditamos sinceramente que é possível superar 
nossos desafi os. E acreditamos na agricultura familiar 
como fator fundamental para atingir essa conquista. E é 
por acreditar nisso que trabalhamos, por meio da 
cooperação Sul-Sul, em parceria com os países africanos, 
asiáticos e latino-americanos, mediados pela Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC), em parceria com o 
Centro de Excelência contra a Fome do Programa 
Mundial de Alimentos (WFP) e a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). 

Por fi m, reforçamos nosso comprometimento com a 
implementação de acordos de cooperação técnica em 
todo o processo e o apoio aos países rumo a programas 
sustentáveis que possam prover alimentação saudável e 
adequada, diariamente e de forma universal, e que 
contribuam diretamente na melhoria dos indicadores 
educacionais.

É uma alegria muito grande para o FNDE celebrar 10 
anos de parceria e poder contar com a dedicação diária 
de todos. Todo trabalho voltado à alimentação escolar 
só se torna ação efetiva quando o empenho e o cuidado 
estão em primeiro lugar. 

Marcelo Lopes da Ponte 
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

President of the National Fund for Education Development

Garigham Amarante 
Diretor de Ações Educacionais
Director of Educational Actions

Karine Silva dos Santos 
Coordenadora-Geral do Programa Nacional da Alimentação Escolar

General Coordinator of the National School Feeding Programme
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Marcelo Lopes da Ponte 
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

President of the National Fund for Education Development

The celebration of the 10 years of International Technical 
Cooperation partnership through South-South Cooperation 
with the World Food Programme Centre of Excellence 
against Hunger, through the Brazilian Cooperation Agency 
(ABC), is a way of promoting the successful Brazilian 
experience of the National School Feeding Programme 
(PNAE). Over the years, this partnership has contributed to 
constantly improve the implementation of this policy in the 
national territory, as its benefi ts are evident, and the 
necessary revisions and improvements of the Brazilian 
programme identifi ed in this process are used as a guide for 
similar policies for African and Asian countries. Moreover, it 
also serves as a model for countries in Latin America and 
the Caribbean.

In function for over six decades, the Brazilian National 
School Feeding Programme (PNAE) – one of the oldest public 
policies in the country and one of the largest school feeding 
programmes in the world – serves over 50 million meals for 
more than 40 million students in 154,000 public schools in 
Brazil. 

The valorization of smallholder farming, the main source of 
food consumed in our country, is also one of the pillars that 
guide the Programme’s actions. With the obligation to 
acquire at least 30% of items from smallholder farmers, 
Brazilian schools are increasingly serving organic food, 
improving the quality of products that students eat, 
increasing local production, and creating growth 
opportunities for this niche. 

In Brazil, in addition to the requirement of purchasing 
smallholder farming products, the PNAE also has specialized 
nutritionists, balanced menus that respect special nutrition 
needs – which also reaches traditional quilombola and 
indigenous communities – and promotes food and nutrition 
education actions that change eating habits at school and in 
students’ families. Moreover, it also counts on civil society 
oversight in its implementation. 
However, to be able to promote such transformations, the 
PNAE needed to evolve from its initial, emergency model, to 

a design that has integrated it with other policies, protected 
by law, guaranteed by suffi  cient budget, and designed with 
participation of all sectors of society, including communities.
We, government representatives, carry the role of raising 
awareness among all actors involved in the execution of 
these programmes and strengthening professionals who 
are dedicated to school feeding, so that we can apply this 
policy with all the potential of transformation that it has.

Notice that the history of school feeding in Brazil is very 
similar to the history of school feeding in many countries in 
Africa, Asia, and Latin America and the Caribbean. 

We sincerely believe that it is possible to overcome our 
challenges. And we believe in smallholder farming as a 
fundamental factor to accomplish this. And it is because we 
believe that we work in partnership with African, Asian, and 
Latin American countries, with South-South Cooperation 
mediated by the Brazilian Cooperation Agency (ABC), in 
partnership with the World Food Programme Centre of 
Excellence against Hunger and the United Nations Food and 
Agriculture Organization (FAO). 

Finally, we strengthen our commitment to the entire process 
of implementing technical cooperation agreements and 
supporting countries towards sustainable programmes that 
can provide healthy and adequate food, daily and 
universally, and that contribute directly to the improvement 
of educational indicators.

It is a great joy for FNDE to celebrate 10 years of partnership 
and to be able to count on daily dedication from everyone. 
All work towards school feeding only becomes eff ective 
when commitment and care are in the fi rst place. 

Garigham Amarante 
Diretor de Ações Educacionais
Director of Educational Actions

Karine Silva dos Santos 
Coordenadora-Geral do Programa Nacional da Alimentação Escolar

General Coordinator of the National School Feeding Programme
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Iniciamos este século com o 

planeta, pela primeira vez, trabalhando com objetivos e 

metas específicas para o combate à fome por meio dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Não é 

possível atingir os objetivos e metas definidos sem 

cooperação entre os países. E foi sob a égide da 

cooperação trilateral que surgiu o Centro de Excelência 

contra a Fome em Brasília. Como resultado de uma 

parceria inovadora entre o Programa Mundial de 

Alimentos das Nações Unidas (WFP) e o governo 

brasileiro, por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC), o Centro de Excelência do 

WFP no Brasil foi oficialmente lançado no dia 07 

novembro de 2011. Esta publicação celebra o marco de 10 

anos de sua criação e traz histórias que nasceram do 

trabalho de apoio a mais de 80 países na África, na Ásia e 

na América Latina. 

O Centro de Excelência no Brasil foi pioneiro dentro do 

WFP como um modelo de escritório voltado para a 

cooperação internacional com o objetivo de disseminar 

boas práticas aos países interessados em criar políticas 

públicas sustentáveis de combate à fome e à pobreza. 

Hoje, o Centro de Excelência do Brasil colabora com 

outros escritórios do WFP ao redor do mundo como 

grande promotor de soluções de segurança alimentar e 

nutricional, o que resulta em benefícios sociais e 

econômicos de longo prazo para crianças e populações 

vulneráveis em diversos países em desenvolvimento. Por 

meio do apoio técnico do Centro de Excelência, cerca de 

quatro milhões de crianças em idade escolar já foram 

beneficiadas indiretamente. Além disso, o trabalho 

também impacta positivamente na vida de milhares de 

agricultores familiares que participam dos programas de 

alimentação escolar vinculados à agricultura local.

For the first time, we started a 

century with the planet working towards specific goals 

and targets to fight hunger, through the Millennium 

Development Goals (MDGs). It is not possible to achieve 

these goals and targets without cooperation between 

countries. And it was under Triangular Cooperation that 

the United Nations WFP Centre of Excellence against 

Hunger emerged in Brazil. As a result of an innovative 

partnership between WFP and the Brazilian government, 

through the National Fund for Education Development 

(FNDE) and the Brazilian Cooperation Agency (ABC), the 

WFP Centre of Excellence was officially launched on 

Foto/Photo: WFP Centre of Excellence
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November 7th, 2011. This publication celebrates the 

10-year milestone of its creation, bringing stories of the 

support work in service of over 80 countries in Africa, Asia, 

and Latin America. 

The Centre of Excellence in Brazil was a pioneer within the 

WFP as an office model focused on international 

cooperation with the goal of disseminating good practices 

to countries interested in creating sustainable policies to 

fight hunger and poverty. Today, the Centre of Excellence 

collaborates with other WFP offices around the world as a 

major promoter of food and nutrition security solutions, 

resulting in long-term social and economic benefits for 

children and vulnerable populations in several developing 

countries. Around four million schoolchildren have 

benefited indirectly from the Centre of Excellence’s 

technical support.  In addition, the work also positively 

impacts the lives of thousands of smallholder farmers 

who participate in home-grown school feeding 

programmes. 

Foto/Photo: WFP Centre of Excellence
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O propósito por trás da criação do Centro de Excelência foi 

aliar, por meio do apoio do governo do Brasil, a bem 

sucedida experiência brasileira à presença e expertise do 

WFP em contextos nacionais específicos, para promoção da 

segurança alimentar e nutricional junto à governos nacionais 

por meio da cooperação Sul-Sul. O sucesso da experiência 

brasileira na promoção da segurança alimentar e nutricional, 

assim como seus resultados na redução da pobreza ao longo 

dos anos, gerou interesse global e uma demanda crescente 

por informações e troca de experiências com foco na criação 

e implementação de programas sociais. As visitas de estudos 

ao Brasil e grande parte do conjunto de ferramentas de 

facilitação de diálogo em políticas públicas, além do 

planejamento e desenvolvimento de capacidades que fazem 

parte da metodologia do Centro de Excelência, tiveram apoio 

do governo brasileiro por meio do FNDE e da ABC e dos 

escritórios de país do WFP. A inclusão de projetos com novos 

parceiros comprometidos com soluções sustentáveis no 

combate à fome e à pobreza ajudaram o Centro de 

Excelência a se solidificar como um centro global para o 

diálogo sobre políticas públicas e capacitação em 

alimentação escolar, nutrição e segurança alimentar. 

Em 2019, após um trabalho contínuo ao longo dos anos em 

países africanos, asiáticos e latino-americanos, o Centro de 

Excelência começa uma mudança no escopo de trabalho, 

projetando uma nova estrutura com as atenções de sua 

equipe voltadas para um programa de apoio remoto 

(Intercâmbios Virtuais - Virtual Exchanges) com 

desenvolvimento de publicações e informações técnicas, 

produção de vídeos, treinamentos e cursos online para o 

fortalecimento de capacidades, além da assistência para o 

desenvolvimento de políticas de alimentação escolar e 

segurança alimentar - quase tudo feito de maneira remota. 

Nesse momento, além da experiência brasileira, o Centro de 

Excelência começa a ser reconhecido como um hub de boas 

práticas de países do sul global por meio da busca de 

soluções técnicas ao redor do mundo e a facilitação na troca 

de conhecimentos entre países e escritórios do WFP. 

At the time of its creation, the purpose of the WFP Centre 

of Excellence was to combine the success of the Brazilian 

experience, with support from the Brazilian government, 

and the WFP’s presence and expertise in national contexts 

specific to national governments through South-South 

Cooperation. The successful Brazilian experience of 

promoting food and nutrition security and its results in 

reducing poverty over the years has generated global 

interest and a growing demand for information and 

experience exchange for the creation and implementation 

of social programmes. The Brazilian government, through 

the National Fund for Education Development (FNDE) and 

the Brazilian Cooperation Agency (ABC), and the WFP 

Country Offices have supported many study visits to 

Brazil, as well as much of the Centre’s set of tools to 

facilitate policy dialogue, planning, and capacity 

development. The inclusion of projects with new partners 

committed to sustainable solutions for the fight against 

hunger and poverty helped the Centre of Excellence 

solidify itself as a global hub for policy dialogue and 

training in school feeding, nutrition, and food security. 

In 2019, after years of continuous work in African, Asian 

and Latin American countries, the Centre of Excellence 

began changing the scope of its work by setting a new 

structure for its team to focus on a remote support tool 

(Virtual Exchanges) which develops publications, technical 

information, videos, training, and online courses for 

capacity building. It also includes assistance to develop 

school feeding and food security policies – almost all done 

remotely. At this moment, in addition to the Brazilian 

experience, the Centre of Excellence begins to be 

recognized as a hub of Global South good practices 

through a search for technical solutions around the world 

and facilitation of knowledge exchange between countries 

and WFP offices. 
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Com a chegada da pandemia da COVID-19, em março de 

2020, essa metodologia de apoio remoto tornou-se ainda 

mais relevante e foi amplamente utilizada para garantir a 

continuidade do trabalho de apoio fornecido pelo Centro 

de Excelência no Brasil. Nesse contexto, o Centro de 

Excelência, com o apoio do FNDE e da ABC, lançou, em 

2021, a “Visita de Estudos Virtual: Brasil”. Com o objetivo 

de apresentar pontos fundamentais da experiência 

brasileira em alimentação escolar a governos e escritórios 

locais do WFP, a visita virtual apoia países e escritórios de 

país do WFP que desejem continuar seu investimento em 

desenvolvimento, mesmo em uma situação de crise 

global. 

Ainda em 2021, após um ano de pandemia, os impactos 

socioeconômicos da COVID-19 continuam ameaçando 

causar retrocessos nos ganhos globais de 

desenvolvimento alcançados nas últimas décadas. Muitos 

dos avanços possibilitados pela Cooperação Sul-Sul e 

Triangular (CSST) agora se encontram em risco. Uma 

rápida adaptação e implementação de novas 

metodologias se tornaram ainda mais importantes, 

especialmente no âmbito da missão incessante do Centro 

de Excelência: dar continuidade ao trabalho de 

fortalecimento de políticas públicas independente das 

dificuldades, sempre buscando novas maneiras de apoiar 

os países. 

Em celebração aos 10 anos do Centro de Excelência 

contra a Fome do WFP no Brasil, este livro reúne alguns 

dos principais acontecimentos nesse período, em formato 

de Linha do Tempo, assim como algumas Experiências de 

Países que mostram, de maneira clara, os resultados 

alcançados. Além disso, o leitor pode conhecer como as 

parcerias estratégicas regionais e vários projetos 

desenvolvidos ao longo dos anos trouxeram benefícios a 

populações vulneráveis em um trabalho incansável para 

que possamos todos viver em um mundo melhor. 

With the outbreak of the COVID-19 pandemic, in March 

2020, this remote assistance methodology became even 

more relevant and was widely used to ensure continuity 

for the support work that the Centre of Excellence in Brazil 

provides. In this context, the Centre of Excellence, with 

support from FNDE and ABC, launched the “Virtual Study 

Visit: Brazil” in 2021. With the goal of presenting the 

fundamental pillars of the Brazilian experience with school 

feeding to governments and WFP country offices, the 

Virtual Study Visit supports countries and WFP country 

offices that wish to continue their investments in 

development – even in a global crisis situation. 

Still in 2021, a year into the pandemic, the socioeconomic 

impacts of COVID-19 threaten to cause setbacks in the 

global development gains achieved in recent decades. 

Many of the advances made possible by South-South and 

Triangular Cooperation (SSTC) are now at risk. A rapid 

adaptation and implementation of new methodologies 

have become even more important, especially within the 

scope of the Centre’s mission: to continue the work of 

strengthening policies despite the difficulties, always 

seeking new ways to support countries. 

In celebration of the Centre of Excellence’s 10th 

anniversary, this book brings together some of the main 

events of this period and some experiences from 

countries that clearly show the results achieved – all in a 

Timeline format. In addition, the reader may learn how 

regional strategic partnerships and various projects 

developed over the years have brought benefits to 

vulnerable populations, a tireless work for us all to be able 

to live in a better world. 
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2011

Timor Leste 
Timor Leste

Haiti Haiti

Missão técnica ao Brasil para discussões sobre o 
fortalecimento da alimentação escolar é organizada sob o 
acordo bilateral entre o governo brasileiro e o governo do 
Timor Leste, com o apoio do escritório de país do WFP no 
país e do Centro de Excelência. 
Technical mission to Brazil to discuss strengthening school 
feeding, organized under the bilateral agreement between 
the Brazilian government and the Government of Timor 
Leste, with support from the WFP country office and the 
Centre of Excellence.

Com o objetivo de ajudar no 
desenvolvimento de uma estratégia 
de combate à insegurança 
alimentar e nutricional do país, 
uma missão técnica ao Brasil é 
organizada sob o acordo bilateral 
entre o governo brasileiro e o 
governo do Haiti, com o apoio do 
escritório de país do WFP no Haiti e 
do Centro de Excelência.  
With the goal of aiding the 
development of a strategy to fight 
food and nutrition insecurity in the 
country, a technical mission to 
Brazil is organized under the 
bilateral agreement between the 
Brazilian government and the 
Government of Haiti, with support 
from the WFP country office and 
the Centre of Excellence.  
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Brasil Brazil
7 de novembro de 2011: Inauguração do Centro de 
Excelência contra a Fome do WFP em evento em 
Salvador, Bahia, Brasil.
Inauguration of the WFP Centre of Excellence 
against Hunger at an event in Salvador, Bahia, 
Brazil.
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Moçambique 
Mozambique

Mali Mali

Consultora do Centro de Excelência é enviada a 
Moçambique para apoio no planejamento, desenho e 
implementação do programa de alimentação escolar 
no país. Saiba mais na página 124.
A consultant from the Centre of Excellence is sent to 
Mozambique to support the planning, design, and 
implementation of a school feeding programme in the 
country. Learn more on page 124.

Primeira visita de estudos oficial, acordada durante as celebrações de 
inauguração do Centro de Excelência no Brasil. A missão é organizada 
com apoio do governo brasileiro e do escritório de país do WFP.  
First official study visit, agreed upon during the celebrations that 
launched the Centre of Excellence in Brazil. The mission is organized 
with support from the Brazilian government and the WFP country office.  
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Visita de estudos ao Brazil com foco no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar. Reuniões com 
membros do governo brasileiro e visitas a escolas 
para observação da gestão do programa fazem 
parte da agenda.
Study visit focused on the National School Feeding 
Programme. The agenda includes meetings with 
members of the Brazilian government and visits 
to schools to observe programme management.

Guiné-Bissau 
Guinea-Bissau

Malaui 
Malawi
Governo do Malaui e WFP vêm ao 
Brasil para uma visita de estudos 
técnica em março e uma missão de 
alto nível em setembro. As duas 
missões tiveram foco na construção 
de uma política nacional de 
alimentação escolar.  
Government of Malawi and WFP 
come to Brazil for a technical study 
visit in March and a high-level 
mission in September. The two 
missions focused on building a 
national school feeding policy.   
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Em abril, uma visita de alto-nível vem ao Brasil e, como resultado direto da missão, governo e WFP 
iniciam discussões sobre a expansão do programa nacional de alimentação escolar. Em agosto, 
uma delegação do governo brasileiro acompanhada de técnicos do Centro de Excelência vão a 
Ruanda para uma missão, o que inclui um encontro com o Primeiro Ministro.
In April, a high-level visit comes to Brazil and, as a direct result of the mission, the government and 
WFP begin discussions on scaling up the National School Feeding Programme. In August, a 
delegation from the Brazilian government accompanied by experts from the Centre of Excellence 
goes to Rwanda for a mission, which includes a meeting with the Prime Minister.

Ruanda Rwanda

Guiné Conakry e Níger 
Guinea Conakry and Niger

2012

Jamaica 
Jamaica

Visita de estudos conjunta 
para aprender sobre 
estratégias brasileiras de 
segurança alimentar e 
elaboração de plano de ação 
para implementação de um 
sistema de alimentação 
escolar sustentável e 
vinculado à agricultura local. 
Joint study visit to learn 
about Brazilian food security 
strategies and elaborate an 
action plan for the 
implementation of a 
sustainable school feeding 
system linked to local 
agriculture (home-grown 
school feeding). 

Apresentação do trabalho 
do Centro de Excelência 
na Conferência 
Internacional de 
Desenvolvimento da 
Nutrição, na Jamaica.
Presentation of the Centre 
of Excellence’s work at the 
International Nutrition 
Development Conference 
in Jamaica.
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Projeto PAA África incentiva a participação de quatro países em 
seminário no Brasil para troca de informações sobre iniciativas 
locais de compras de alimentos e a ligação com programas de 
alimentação escolar. Saiba mais na página 176.
PAA Africa project encourages the participation of four countries 
in a seminar in Brazil to exchange information on local food 
purchasing initiatives and the connection with school feeding 
programmes. Learn more on page 176.

Etiópia, Moçambique, 
Senegal e Níger
Ethiopia, Mozambique, 
Senegal and Niger

Gana Ghana

Visita de estudos de Gana ao Brasil objetiva apoio 
na elaboração de uma estratégia para aprimorar o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar do país.
Ghana’s study visit to Brazil aims to support the 
elaboration of a strategy to improve the country’s 
National School Feeding Programme.
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México Mexico

Senegal e Haiti
Senegal and Haiti
Visita de estudos conjunta traz 
os dois países ao Brasil para 
trocas com foco nas políticas 
implementadas no domínio da 
segurança alimentar, 
especialmente os mecanismos e 
processos que são a base dos 
sucessos registrados na 
alimentação escolar brasileira.
A joint study visit brings the two 
countries to Brazil for 
exchanges about food security 
policies, especially regarding 
mechanisms and processes that 
are the foundation for the 
successes recorded in Brazilian 
school feeding.
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México Mexico República do Congo e Bangladesh 
Republic of the Congo and Bangladesh 

2012

Senegal e Haiti
Senegal and Haiti

Os dois países participam 
conjuntamente de uma visita de estudos. 
Parte da agenda da missão permite a 
participação em um seminário 
internacional sobre políticas públicas, 
organizado pelo governo brasileiro.
The two countries jointly participate in a 
study visit. Part of the mission’s agenda 
allows participation in an international 
seminar on public policies organized by 
the Brazilian government.
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Delegação do México vem 
ao Brasil para uma visita 
de estudos organizada 
pelo Centro de Excelência 
com apoio do escritório 
regional do WFP no 
Panamá.  
Mexican delegation comes 
to Brazil for a study visit, 
organized by the Centre of 
Excellence with support 
from the WFP Regional 
Bureau in Panama.  

Tanzânia Tanzania

Governo e escritório de 
país do WFP na Tanzânia 
participam de visita de 
estudos no Brasil com foco 
na expansão do programa 
de alimentação escolar do 
país. 
Tanzania’s government 
and WFP country office 
participate in a study visit 
to Brazil with a focus on 
scaling up the country’s 
School Feeding 
Programme. 
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A experiência do Brasil em processos-chave 
envolvendo desenho e transição para um programa 
de alimentação escolar sustentável e a ligação com a 
agricultura familiar trazem uma delegação de El 
Salvador para uma visita de estudos ao Brasil. 
Brazil’s experience in key processes involving the 
design and transition to a sustainable school feeding 
programme and the connection with smallholder 
farming bring a delegation from El Salvador for a 
study visit to Brazil. 

El Salvador El Salvador
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Ruanda Rwanda

2013

Consultora do Centro de Excelência apoia 
governo e escritório de país do WFP em Ruanda 
no exercício de desenho do Programa de 
Alimentação Escolar ligado à agricultura familiar 
e do plano estratégico da política de saúde e 
nutrição. 
A consultant from the Centre of Excellence 
supports the Rwandan government and WFP 
country office in the design exercise for the 
Home-grown School Feeding Programme and 
the health and nutrition policy strategic plan. 
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Etiópia Ethiopia

Em março, uma missão técnica vem ao Brasil para 
conhecer o sucesso e os impactos das políticas 
públicas brasileiras. Como resultado da missão, em 
outubro, uma delegação de alto nível retorna ao 
Brasil para uma visita de estudos com a 
participação de três ministros de estado, além de 
representantes do escritório de país do WFP.
In March, a technical mission comes to Brazil to 
learn about the success and impacts of Brazilian 
public policies. As a result of this mission, in 
October, a high-level delegation returns to Brazil 
for a study visit with participation of three state 
ministers and representatives of the WFP country 
office.

Guiné Conakry 
Guinea Conakry

Consultor do Centro de Excelência faz missão ao 
país para apoiar na construção da Política 
Nacional de Alimentação Escolar.
A consultant from the Centre of Excellence 
carries out a mission to the country to support 
the design of a National School Feeding Policy.
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Em março, o Centro de Excelência envia uma 
consultora ao Níger para apoio ao processo de 
estabelecimento de bases legais e normativas e, em 
outubro, o Fórum “Alimentação Escolar – Um 
Investimento para o Futuro”, organizado pelo 
escritório de país do WFP e pelo Centro de Excelência, 
com o apoio do governo do Brasil,  validou o plano de 
ação da estratégia nacional de alimentação escolar.
In March, the Centre of Excellence sends a consultant 
to Niger to support the process of establishing legal 
and regulatory bases. In October, the forum “School 
Feeding – an investment for the future”, organized by 
the WFP country office and the Centre of Excellence, 
with support from the Brazilian government, validated 
the national school feeding strategy action plan. 

Níger Niger

Nigéria Nigeria 

2013

Uma delegação nigeriana de alto nível participa 
de uma visita de estudos no Brasil. Organizada 
pelo Centro de Excelência e apoiada pela 
Fundação Bill & Melinda Gates, a missão 
objetiva conhecer os programas sociais 
brasileiros, com foco no programa de 
alimentação escolar, além das boas práticas na 
área da agricultura. 
A high-level Nigerian delegation participates in a 
study visit to Brazil. Organized by the Centre of 
Excellence and supported by the Bill & Melinda 
Gates Foundation, the mission aims to learn 
about Brazilian social programmes, focusing on 
the school feeding programme and good 
practices in agriculture. 
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Honduras 
Honduras

Liderada pela Primeira-dama, 
uma delegação de Honduras vem 
ao Brasil para uma visita de 
estudos. Como resultado direto 
da missão, o governo anuncia um 
aumento na cobertura do 
programa de alimentação escolar.
Led by the first lady, a delegation 
from Honduras comes to Brazil 
for a study visit. As a direct result 
of the mission, the government 
announces an increase in the 
school feeding programme’s 
coverage.

Brasil Brazil
Primeira edição do Fórum Global de Nutrição 
Infantil, da Global Child Nutrition Foundation 
(GCNF), que acontece fora da África ou dos 
Estados Unidos. O evento foi co-organizado 
pelo Centro de Excelência pela primeira vez, 
com apoio do governo brasileiro. A parceria 
entre o Centro de Excelência e o GCNF 
continua nos próximos anos. Saiba mais na 
página 167.
First Edition of the Global Child Nutrition 
Forum, by the Global Child Nutrition 
Foundation (GCNF), that takes place outside 
of Africa or the United States. The event was 
co-organized by the Centre of Excellence for 
the first time, with support from the Brazilian 
government. The partnership between the 
Centre of Excellence and GCNF continues for 
years to come. Learn more on page 167.
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Filipinas Philippines
Governo e escritório de país do WFP nas Filipinas vêm 
ao Brasil para entender melhor sobre os programas de 
proteção social, em especial o de alimentação escolar.
The Philippine government and WFP country office come 
to Brazil to better understand about the social 
protection programmes, especially school feeding.
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Lesoto vem ao Brasil para visita 
de estudos com o objetivo de 
conhecer a experiência brasileira 
em alimentação escolar e a 
aquisição de alimentos de 
pequenos produtores.
Lesotho comes to Brazil for a 
study visit with the goal of 
learning about the Brazilian 
experience in school feeding and 
acquisition of food from 
smallholder farmers.

Lesoto 
Lesotho

Coreia do Norte 
North Korea

2013
Representantes do governo e do WFP fazem missão ao 
Brasil para conhecer as experiências brasileiras de combate 
à fome e à pobreza, como o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar e a Estratégia Fome Zero.
Representatives of the government and the WFP come to 
Brazil on mission to learn about the Brazilian experience 
with fighting hunger and poverty, such as the National 
School Feeding Programme and the Zero Hunger strategy.
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Zâmbia Zambia
Delegação da Zâmbia faz visita de estudos 
no Brasil para conhecer o modelo brasileiro 
de alimentação escolar. 
Zambian delegation visits Brazil to learn 
about the Brazilian model of school feeding. 

Côte D’Ivoire
Côte D’Ivoire
Liderada pela ministra da Educação, 
uma delegação ministerial de Côte 
D’Ivoire participa de visita de estudos no 
Brasil. 
Led by the Minister of Education, a 
ministerial delegation from Côte d’Ivoire 
participates in a study visit to Brazil. 

O
ct

ob
er

O
ut

ub
ro

Malaui
Malawi 
Seminário nacional para discussão e validação da política de 
alimentação escolar é organizado pelo governo do Malaui com 
o apoio e participação do WFP, do Centro de Excelência e do 
governo brasileiro. 
National Seminar for discussion and validation of the school 
feeding policy is organized by the Government of Malawi with 
support and participation of the WFP, the Centre of Excellence, 
and the Brazilian government. 
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Consultor é enviado ao Senegal 
em outubro de 2013 para apoiar 
na construção de uma estratégia 
de longo prazo de alimentação 
escolar e segurança alimentar e 
nutricional, além da organização 
do “Fórum Nacional de 
Alimentação e Nutrição Escolar”, 
que aconteceu em fevereiro de 
2014 com o apoio do Centro de 
Excelência e do governo 
brasileiro.
A consultant is sent to Senegal in 
October 2013 to support the 
elaboration of a long-term 
school feeding and food and 
nutrition security strategy, in 
addition to the organization of 
the “National Forum on School 
Feeding and Nutrition”, which 
took place in February 2014, with 
support from the Centre of 
Excellence and the Brazilian 
government.

Senegal 
Senegal

Gâmbia The Gambia

Em fevereiro, uma delegação da Gâmbia faz 
uma visita de estudos ao Brasil. Em dezembro, 
governo e WFP, com participação do Centro de 
Excelência, iniciam um processo de debates 
sobre estratégias de proteção social e validam 
um Plano de Ação Nacional de Alimentação 
Escolar, inspirado pela missão ao Brasil e 
elaborado com o apoio do Centro de Excelência. 
Saiba mais na página 115.
In February, a delegation from The Gambia 
comes on a study visit to Brazil. In December, 
the government and WFP, with participation of 
the Centre of Excellence, begin a process of 
discussions on social protection strategies and 
validate a National School Feeding Action Plan, 
inspired by the mission to Brazil and prepared 
with support from the Centre of Excellence. 
Learn more on page 115.

Ap
ril

Ab
ri

l

Ap
ril

Ab
ri

l



10 anos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil UMA DÉCADA DE COOPERAÇÃO44 A DECADE OF COOPERATION 10 years of the WFP Centre of Excellence against Hunger in Brazil 45

2014

Benin, Burundi e Togo 
Benin, Burundi and Togo
Visita de estudos conjunta inclui atividades sobre 
como o Brasil desenvolve, estrutura, financia, 
implementa e avalia seus programas de proteção 
social, especialmente o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).
Joint study visit includes activities on how Brazil 
develops, structures, finances, implements and 
evaluates its social protection programmes, 
especially the National School Feeding Programme 
(PNAE).

Tunísia
Tunisia
Delegação vem ao Brasil para aprender 
como desenvolver um modelo de 
alimentação escolar sustentável e 
multissetorial ligado à política de 
proteção social do país.
A delegation comes to Brazil to learn 
how to develop a sustainable and 
multisectoral school feeding model 
linked to the country’s social protection 
policy.

Moçambique, 
Gâmbia, Etiópia
e Paquistão
Mozambique, The Gambia, 
Ethiopia and Pakistan

Seminário sobre compras institucionais e 
desenvolvimento local, organizado pelo 
governo brasileiro, promove troca de 
experiências sobre questões sociais. Centro 
de Excelência e WFP apoiam a participação 
de Moçambique, Gâmbia, Etiópia e 
Paquistão, que apresentam seus desafios e 
lições aprendidas nas temáticas abordadas 
pelo evento. 
Seminar on institutional purchases and local 
development, organized by the Brazilian 
government, promotes exchange of 
experiences on social issues. The Centre of 
Excellence and the WFP support the 
participation of Mozambique, The Gambia, 
Ethiopia, and Pakistan, who present their 
challenges and lessons learned about the 
themes addressed. 
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Seminário sobre a importância da 
ligação da agricultura familiar com a 
alimentação escolar é organizado 
conjuntamente pelo WFP, pelo 
governo de Cuba e pelo Centro de 
Excelência. Representantes de 
instituições brasileiras apresentam 
as experiências do Brasil e 
aprendem sobre programas sociais 
cubanos. 
The WFP, the Government of Cuba 
and the Centre of Excellence jointly 
organize a seminar on the 
importance of connecting 
smallholder farming with school 
feeding. Representatives of Brazilian 
institutions present the experiences 
of Brazil and learn about Cuban 
social programmes. 

Cuba 
Cuba Paraguai Paraguay

Centro de Excelência participa de reunião para trocas de 
conhecimento sobre experiência do Brasil e de outros países 
considerando as boas práticas de políticas públicas, especialmente as 
de combate à fome e à pobreza. 
The Centre of Excellence participates in a meeting to exchange 
knowledge about the experience of Brazil and other countries 
considering good practices in public policies, especially those aimed 
at fighting hunger and poverty. 
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Bolívia Bolivia

Delegação legislativa vem ao Brasil para conhecer os 
processos de desenho, aprovação e implementação do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em 
dezembro do mesmo ano, a Bolívia aprova sua primeira 
lei de alimentação escolar, beneficiada pela troca de 
experiências durante a visita de estudos.
Legislative delegation comes to Brazil to learn about the 
processes of designing, approving, and implementing the 
National School Feeding Programme. In December of the 
same year, Bolivia approves its first school feeding law, 
which benefited from the exchange of experiences 
during the study visit.
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2014

México Mexico
Centro de Excelência participa de Seminário de 
Alimentação Escolar na Cidade do México e apresenta 
sua experiência de trabalho em Cooperação Sul-Sul e 
alimentação escolar em um painel.
The Centre of Excellence participates in a school 
feeding seminar in Mexico City and presents its work 
experience in South-South Cooperation and school 
feeding during a panel.

Camarões, Zimbábue 
e Laos 
Cameroon, Zimbabwe and Laos 

Missão conjunta é uma oportunidade para Camarões, Laos e 
Zimbábue trocarem experiências e lições aprendidas sobre as 
iniciativas brasileiras de combate à fome e à pobreza. 
A joint mission is an opportunity for Cameroon, Laos, and 
Zimbabwe to exchange experiences and lessons learned about 
Brazilian initiatives to fight hunger and poverty. 
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Paquistão 
Pakistan
Centro de Excelência 
apoia discussões em 
seminário sobre 
segurança alimentar para 
atores envolvidos no 
Programa de Combate à 
Fome, organizado pelo 
governo e escritório de 
país do WFP no 
Paquistão.
The Centre of Excellence 
supports a seminar 
discussions on food 
security for actors 
involved in the Zero 
Hunger Programme, 
organized by the 
government and the WFP 
country office in Pakistan.
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Ao longo do ano, o Centro de Excelência e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação fornecem apoio técnico remoto ao 
escritório de país do WFP do Nepal em dois estudos piloto. O primeiro é 
focado em modalidades de alimentação escolar e o outro no 
desenvolvimento e teste de uma série de materiais sobre alfabetização 
sensível a nutrição.
Throughout the year, the Centre of Excellence and the National Fund for 
Education Development provide remote technical support to WFP 
country office in Nepal in two pilot studies. The first is focused on school 
feeding modalities; the other, on the development and testing of a 
series of materials on nutrition-sensitive literacy.

Nepal Nepal

República 
Democrática 
do Congo 
Democratic Republic 
of the Congo
Centro de Excelência apoia remotamente a 
análise de dois documentos: a primeira versão 
da Política Nacional de Proteção Social com a 
inclusão da alimentação escolar como 
componente prioritário e o esboço do plano 
estratégico de alimentação escolar.
The Centre of Excellence offers remote support 
for an analysis of two documents: the first 
version of the National Social Protection Policy, 
which includes school feeding as a priority 
component; and the outline of the school 
feeding strategic plan.
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Bangladesh 
Bangladesh
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Bangladesh 
Bangladesh

Missões organizadas pelo Centro de Excelência 
apoiam a preparação de um plano para o 
desenvolvimento da Política e Estratégia de 
Alimentação Escolar nacional. Saiba mais na 
página 106.
Missions organized by the Centre of Excellence 
support the preparation of a plan to develop 
the National School Feeding Policy and Strategy. 
Learn more on page 106.

Sudão Sudan
Para apoiar um projeto piloto e com o objetivo de criação de 
uma política nacional de alimentação escolar com base na 
experiência brasileira, uma delegação realiza uma visita de 
estudos com foco na integração entre alimentação escolar e 
agricultura familiar. 
A delegation conducts a study visit focused on the integration 
between school feeding and smallholder farming to support a 
pilot project and with the objective of creating a national school 
feeding policy based on the Brazilian experience. 

Egito Egypt

Considerando as boas práticas do Brasil na criação e 
implementação de políticas sociais em direção ao 
desenvolvimento sustentável, uma missão é solicitada 
pelo governo egípcio ao governo brasileiro, que convida o 
Centro de Excelência para compartilhamento da sua 
experiência.
Considering the Brazilian good practices in the creation 
and implementation of social policies towards sustainable 
development, the Egyptian government requests a 
mission to the Brazilian government, which invites the 
Centre of Excellence to share its experience.
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Uma missão conjunta apoia tecnicamente na elaboração de 
um plano operacional para as políticas de alimentação escolar 
no Togo e no Benim, incluindo discussões sobre mecanismos 
de financiamento,  estabelecimento da ligação da agricultura 
local à alimentação escolar e criação de quadro institucional 
que estabeleçam coordenação entre os ministérios e 
instituições governamentais em cada um dos países.
A joint mission offers technical support to the development of 
an operational plan for school feeding policies in Togo and 
Benin, including discussions on funding mechanisms, 
connection between local agriculture and school feeding, and 
creation of an institutional framework that establishes 
coordination between ministries and government institutions 
in each country.

Benin e Togo 
Benin and Togo
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Honduras 
Honduras

Centro de Excelência participa de fórum de 
alimentação escolar em Honduras e apoia 
discussões que permitem a definição de uma 
nova rota para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar do país com uma 
abordagem multissetorial que promova 
agricultura familiar e nutrição.
The Centre of Excellence participates in a school 
feeding forum in Honduras and supports 
discussions that allow the definition of a new 
path for the country’s National School Feeding 
Programme with a multisectoral approach that 
promotes smallholder farming and nutrition.
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Senegal Senegal
Duas professoras e duas merendeiras participam do Seminário 
Regional de Alimentação Escolar, o que inclui visitas a escolas no 
Senegal, como resultado do prêmio recebido pelo primeiro lugar 
no concurso “Educação Além do Prato”, organizado pela 
prefeitura de São Paulo em parceria com o Centro de Excelência.  
Two teachers and two school cooks participate in the Regional 
School Feeding Seminar, which includes visits to schools in 
Senegal, as a result of the prize received for first place in the 
competition “Education Beyond the Dish”, organized by the city 
of São Paulo in partnership with the Centre of Excellence.  

Libéria, Gana, Ruanda, 
Malaui e Etiópia 
Liberia, Ghana, Rwanda, 
Malawi and Ethiopia
Centro de Excelência organiza pela primeira vez uma missão com 
foco em programas e políticas de nutrição com apoio da Fundação 
Bill e Melinda Gates. Com isso, Libéria, Gana, Ruanda, Malaui e 
Etiópia participam da 5ª Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional. Saiba mais nas páginas 179 e 180.
For the first time, the Centre of Excellence organizes a mission 
focused on nutrition programmes and policies, with support from 
Bill and Melinda Gates Foundation. Thus, Liberia, Ghana, Rwanda, 
Malawi, and Ethiopia participate in the 5th National Conference on 
Food and Nutrition Security. Learn more on pages 179 and 180.
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Uma missão técnica traz ao Brasil representantes do governo e 
escritório de país do WFP nas Filipinas para trocas e 
aprofundamento de conhecimentos em alimentação escolar, 
agricultura familiar e programas de combate à fome.
A technical mission brings the Philippine government and WFP 
country office to Brazil to exchange and deepen knowledge 
about school feeding, smallholder farming, and programmes to 
fight hunger.

Filipinas Philippines
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Camarões
Cameroon 
Centro de Excelência participa do 
fórum de alimentação escolar no 
país no âmbito do projeto CALBEE 
para discussão da primeira versão 
da política de alimentação escolar. 
Ao longo de 2016, o Centro de
Excelência colabora de forma remota 
com o grupo de análise da política. 
Saiba mais na página 177.
The Centre of Excellence participates 
in a school feeding forum in the 
country, under the CALBEE project 
framework, to discuss the first 
version of the school feeding policy. 
Throughout 2016, the Centre of 
Excellence collaborates remotely 
with the Policy Analysis Group. Learn 
more on page 177.
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Centro de Excelência organiza missão 
especialmente focada nas experiências 
brasileiras de segurança alimentar e nutricional. 
The Centre of Excellence organizes a mission 
focused on Brazilian experiences on food and 
nutrition security. 

Etiópia
Ethiopia
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Camboja Cambodia
Para conhecer mais de perto os programas 
brasileiros de alimentação escolar ligados à 
agricultura local, governo e escritório de país do 
WFP no Camboja visitam o Brasil.
To learn more about the Brazilian home-grown 
school feeding programme, the Cambodian 
government and WFP country office visit Brazil. 

Zâmbia Zambia
Centro de Excelência apoia discussões sobre a 
implementação da nova Política de Proteção 
Social em missão técnica ao país.
The Centre of Excellence supports discussions on 
the implementation of a new Social Protection 
Policy in a technical mission to the country.
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Membros de alto nível da União Africana participam de missão ao 
Brasil para entender os principais aspectos da implementação do 
programa de alimentação escolar brasileiro, incluindo sua 
estruturação e financiamento, e visitam escolas e agricultores 
familiares. Saiba mais na página 159.
High-level members of the African Union participate in a mission to 
Brazil to understand the main aspects of the Brazilian school 
feeding programme implementation, including its structure and 
financing, and visit schools and smallholder farmers. Learn more 
on page 159.

Níger Niger
Au
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Peru Peru

Centro de Excelência apresenta sua experiência 
em seminário latino-americano de alimentação 
escolar no Peru. 
The Centre of Excellence presents its experience 
in the Latin American school feeding seminar in 
Peru. 
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Em setembro, Senegal e Haiti fazem missão conjunta 
ao Brasil com foco em alimentação escolar e 
agricultura familiar. Desenhada para facilitar o diálogo 
Sul-Sul, a missão estimula trocas de experiências e o 
compartilhamento de boas práticas, desafios e 
soluções. 
In September, Senegal and Haiti come on a joint 
mission to Brazil with a focus on school feeding and 
smallholder farming. Designed to facilitate South-
South dialogue, the mission encourages exchange of 
experiences, good practices, challenges, and solutions. 

Senegal e Haiti
Senegal and Haiti
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Quênia Kenya
Centro de Excelência apoia WFP e governo no 
aprimoramento da estratégia do Programa Nacional 
de Nutrição e Alimentação Escolar com uma missão 
técnica ao país. Saiba mais nas páginas 140.
The Centre of Excellence supports the Kenyan 
government and WFP country office in improving the 
National Nutrition and School Feeding Programme 
strategy through a technical mission to the country. 
Learn more on page 140.

Zâmbia, Haiti, 
Lesoto e Tânzania 
Zambia, Haiti, Lesotho 
and Tanzania
No âmbito do projeto Parceria para Iniciativas 
de Desenvolvimento Social Nacional
(PNSDI) com apoio do DFID, o Centro de 
Excelência apoia participação de países em 
seminário sobre o Bolsa Família e o Cadastro 
Único, organizado pelo governo do Brasil. 
Saiba mais sobre a parceria na página 179.
Under the Partnership for National Social 
Development Initiatives project
(PNSDI) with support from the DFID, the 
Centre of Excellence supports the 
participation of countries in a seminar on 
Bolsa Família and Cadastro Único, organized 
by the government of Brazil. Learn more 
about the partnership on page 179.
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Benim, Togo, 
Brasil, Burundi, 
Côte D’Ivoire, 
Níger e Senegal 
Benin, Togo, Brazil, 
Burundi, Côte D’Ivoire, 
Niger and Senegal
No Fórum Nacional sobre Alimentação 
Escolar do Benim, desafios comuns são 
discutidos entre representantes de Brasil, 
Burundi, Côte D’Ivoire, Níger, Senegal e 
Togo. Os participantes validam um plano de 
ação para a Política Nacional de 
Alimentação Escolar, adotada em 2014 com 
base em um modelo multissetorial de 
alimentação escolar integrando educação, 
saúde, nutrição, agricultura, higiene e 
saneamento. 
At the National School Feeding Forum in 
Benin, common challenges are discussed 
between representatives of Brazil, Burundi, 
Côte d’Ivoire, Niger, Senegal, and Togo. 
Participants validate an action plan for the 
National School Feeding Policy, adopted in 
2014 based on a multisectoral model of 
school feeding which integrates education, 
health, nutrition, agriculture, hygiene, and 
sanitation. 
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Governo do Níger aprova uma estratégia 
nacional de alimentação escolar e outra 
para compras de pequenos agricultores.
The Government of Niger approves two 
different strategies: one for national 
school feeding and the other for 
purchases from smallholder farmers.

Níger Niger

Índia India

Duas missões da Índia ao Brasil, uma em janeiro 
e outra em agosto, estimulam trocas de 
experiências e o compartilhamento de boas 
práticas, desafios e soluções na área de 
segurança alimentar.
Two Indian missions to Brazil, one in January and 
the other in August, stimulate an exchange of 
experiences, good practices, challenges, and 
solutions in food security.
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2016

Centro de Excelência, por meio do projeto PAA 
África, organiza seminário no sul da Etiópia 
sobre como promover a ligação entre agricultura 
familiar e alimentação escolar. Saiba mais na 
página 176.
The Centre of Excellence, through the PAA Africa 
project, organizes a seminar in southern Ethiopia 
on how to promote the link between smallholder 
farming and school feeding. Learn more on page 
176.

Etiópia
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Níger Niger

Primeira celebração do Dia Africano da 
Alimentação Escolar, instituída pela Cúpula da 
União Africana, com apoio do Centro de 
Excelência, em reconhecimento à alimentação 
escolar no desenvolvimento social com múltiplos 
benefícios para estudantes, agricultores e 
comunidades. Saiba mais sobre a parceria do 
Centro de Excelência com a União Africana na 
página 159.
First celebration of  the African Day of School 
Feeding, instituted by the African Union Summit, 
with support from the Centre of Excellence, in 
recognition of the impact of school feeding on 
social development with multiple benefits for 
students, farmers, and communities. Learn more 
about the Centre of Excellence’s partnership with 
the African Union on page 159.
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Centro de Excelência vai ao Laos para 
conhecer o programa de alimentação 
escolar no país.
The Centre of Excellence goes to Laos 
to learn about the school feeding 
programme in the country.

Laos Laos

Burkina Faso, Etiópia, Gâmbia, Quênia, 
Marrocos, Moçambique, Cuba, Peru, 
Panamá, Colômbia e Tunísia
Burkina Faso, Ethiopia, The Gambia, Kenya, Morocco, 
Mozambique, Cuba, Peru, Panama, Colombia and Tunisia
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Centro de Excelência, com o apoio do 
governo do Brasil, organiza uma agenda com 
dois eventos em sequência com a 
participação de 11 países: “Dia de 
Alimentação Escolar e Nutrição” e o “XI 
Seminário Internacional Políticas Sociais para 
o Desenvolvimento”.
The Centre of Excellence, with support from 
the Government of Brazil, organizes an 
agenda with two events in a row with 
participation of 11 countries: “School Feeding 
and Nutrition Day” and the “11th International 
Seminar on Social Policies for Development”.

2016

Centro de Excelência apoia 
remotamente a análise da 
primeira versão da política 
nacional de alimentação escolar.  
The Centre of Excellence remotely 
supports the analysis of a fi rst 
version of the National School 
Feeding Policy.  

Mauritânia 
Mauritania
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Butão Bhutan
Primeira Reunião de Alimentação 
Escolar do Sul da Ásia reúne 
Afeganistão, Bangladesh, Butão, 
Nepal, Paquistão e Sri Lanka. 
Organizada pelo escritório regional do 
WFP para a Ásia e o Pacífi co e o 
escritório de país do WFP no Butão, 
com a colaboração do Governo do 
Butão e do Centro de Excelência, o 
evento objetiva o compartilhamento 
de desafi os, lições aprendidas e 
abordagens inovadoras dos 
programas de alimentação escolar de 
cada país e uma proposta de criação 
de uma rede de alimentação escolar.
The South Asia’s First School Feeding 
Meeting brings together Afghanistan, 
Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, 
and Sri Lanka. Organized by the WFP 
Regional Bureau for Asia and the 
Pacifi c and WFP country offi  ce in 
Bhutan, with the collaboration of the 
Government of Bhutan and the Centre 
of Excellence, the event aims to share 
challenges, lessons learned, and 
innovative approaches from each 
country’s school feeding programmes 
and a proposal to create a school 
feeding network.
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Centro de Excelência apresenta sua 
experiência na “Oficina de Consulta 
sobre Alimentação Escolar”, organizada 
pelo WFP e Ministério da Educação da 
Jordânia. 
The Center of Excellence presents its 
experience at the “Consultation 
Workshop on School Feeding”, organized 
by the WFP and Ministry of Education of 
Jordan.  

Jordânia Jordan

Libéria e Quênia 
Liberia and Kenya
Centro de Excelência organiza missão técnica 
conjunta para apresentação das políticas 
brasileiras multissetoriais específicas e sensíveis 
à nutrição aos países. 
The Centre of Excellence organizes a joint 
technical mission to present specific and 
nutrition-sensitive multisectoral Brazilian policies 
to countries. 

Centro de Excelência participa remotamente 
do seminário “Investimento em Nutrição - A 
base para o Desenvolvimento”, com envio de 
uma série de vídeos sobre como o Brasil 
priorizou a nutrição em suas políticas 
públicas, com destaque para a abordagem 
multissetorial das iniciativas de nutrição, 
alimentação escolar e a Estratégia Fome Zero. 
The Centre of Excellence participates 
remotely in the seminar “Investment in 
Nutrition – Basis for Development”, sending a 
series of videos on how Brazil prioritized 
nutrition in its public policies, highlighting the 
multisectoral approach of nutrition initiatives, 
school feeding and the Zero Hunger strategy. 

Timor Leste
Timor Leste
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2016
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Togo, Senegal, Benim, Burundi, 
Côte d’Ivoire e Níger 
Togo, Senegal, Benin, Burundi, 
Côte d’Ivoire and Niger

1º Fórum Nacional de Alimentação Escolar no 
Togo com participação de vários países, incluindo 
o governo do Brasil.
1st National School Feeding Forum in Togo with 
participation of several countries, including the 
Government of Brazil.
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Zimbábue Zimbabwe
Centro de Excelência apoia a primeira fase do 
desenvolvimento de uma estratégia nacional de 
alimentação escolar integrada à agricultura 
familiar durante missão técnica ao país.
In a technical mission to the country, the Centre 
of Excellence supports the first phase of the 
development of a national home-grown school 
feeding strategy.
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Centro de Excelência apoia o Sudão do 
Sul com material técnico para projeto de 
treinamento de pequenos agricultores 
em iniciativa conjunta do WFP e do 
governo. 
The Centre of Excellence supports South 
Sudan with technical material for a 
smallholder farmer training project part 
of a joint initiative from WFP and the 
government. 

Sudão do Sul 
South Sudan

Malaui Malawi
Governo do Malaui aprova Política Nacional de 
Saúde Escolar e Nutrição, desenhada com apoio 
técnico do Centro de Excelência. 
The Government of Malawi approves the 
National School Health and Nutrition Policy, 
designed with technical support from the Centre 
of Excellence. 

Ao longo do ano, por meio de missões 
presenciais e assistência técnica remota, o 
Centro de Excelência acompanha o 
estabelecimento de medidas de 
coordenação institucional para a transição e 
a implementação do programa nacional de 
alimentação escolar de forma sustentável. 
Throughout the year, through face-to-face 
missions and remote technical assistance, 
the Centre of Excellence monitors the 
establishment of institutional coordination 
measures for the sustainable transition and 
implementation of the National School 
Feeding Programme.

Senegal
Senegal

Foto/Photo: WFP/Giulio dAdamo
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2017

Zimbábue Zimbabwe
Centro de Excelência apoia o Zimbábue com três missões técnicas ao longo do ano. A primeira, em 
janeiro, tem o objetivo de criar e implementar um programa nacional de alimentação escolar 
vinculado à agricultura local. A segunda, em abril, focada na discussão da estratégia de alimentação 
escolar. E a terceira, em junho, para participação no “Seminário de Consulta para o Fortalecimento do 
Programa de Alimentação Escolar com Compra Local de Alimentos e Abordagem Multissetorial”,  que 
promove discussões baseadas nas recomendações feitas pelo Centro de Excelência.
The Centre of Excellence supports Zimbabwe with three technical missions throughout the year. The 
first, in January, aims to create and implement a national school feeding programme linked to 
smallholder farming. The second, in April, is focused on discussing a school feeding strategy. And the 
third, in June, is a participation in the “Consultative Workshop for the Strengthening of the Home-
grown School Feeding Programme through Multi-sectoral Linkages”, which promotes discussions 
based on the recommendations made by the Centre of Excellence.
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Níger Niger
Centro de Excelência apoia WFP e governo do 
Níger na discussão sobre metodologia e 
capacitação de profissionais para avaliação de 
custos e benefícios do programa de alimentação 
escolar.  
The Centre of Excellence supports the Niger 
government and WFP country office in the 
discussion on methodology and training of 
professionals to evaluate the costs and benefits 
of the school feeding programme.

Foto/Photo: WFP/ Mariama Ali Souley
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Centro de excelência, WFP e governos 
do Brasil e Guiné-Bissau discutem 
projeto de Cooperação Sul-Sul em 
seminário para aprimoramento do 
programa de alimentação escolar no 
país.
The Centre of Excellence, WFP, and 
governments of Brazil and Guinea-
Bissau discuss a South-South 
Cooperation Project in a seminar to 
improve the country’s school feeding 
programme.

Guiné-Bissau
Guinea-Bissau

Mianmar Myanmar
WFP e governo de Mianmar participam de visita 
de estudos focada na experiência brasileira, 
especialmente do PNAE, para contribuir para a 
promoção do desenvolvimento no país.
The WFP country office and Government of 
Myanmar participate in a study visit focused on 
the Brazilian experience, especially the PNAE, to 
contribute to the promotion of development in 
the country.
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Delegação liderada pela ministra do Bem-
Estar e Seguridade Social vem ao Brasil para 
uma missão sobre a experiência dos 
programas sociais brasileiros, incluindo 
temas como transferência de renda e 
alimentação escolar.    
The Minister of Welfare and Social Security 
leads a delegation to Brazil on a mission to 
learn about the experience of Brazilian social 
programmes, including topics such as cash 
transfer and school feeding.    

Sudão
Sudan

2017

México Mexico

Seminário latino-americano de alimentação 
escolar inclui apresentação do Centro de 
Excelência no painel sobre marcos legais da 
alimentação escolar, com discussões sobre 
como leis, políticas e regulamentos podem 
contribuir para programas sustentáveis.  
Representantes do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação contribuem com 
as discussões sobre o papel da alimentação 
escolar no combate ao sobrepeso e à obesidade 
na América Latina e no Caribe e sobre os 
vínculos entre alimentação escolar e agricultura 
familiar.
The Latin American School Feeding Seminar 
includes a presentation by the Centre of 
Excellence on the school feeding legal 
frameworks panel, with discussions on how 
laws, policies, and regulations can contribute to 
sustainable programmes. Representatives of the 
National Fund for Education Development 
contribute to discussions on the role of school 
feeding in fighting overweight and obesity in 
Latin America and the Caribbean and on the 
links between school feeding and smallholder 
farming.
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Os dois países participam juntos de uma 
visita de estudos no Brasil com foco nas 
iniciativas de combate à fome e à 
pobreza e alimentação escolar. 
Mali and Madagascar participate 
together in a study visit to Brazil 
focusing on school feeding and 
initiatives to fight hunger and poverty. 

Madagascar e Mali 
Madagascar and Mali

China China

Governo e escritório de país do WFP na China 
visitam o Brasil para uma troca de experiências 
em segurança alimentar e nutrição, incluindo o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
The Chinese government and WFP country office 
visit Brazil for an exchange of experiences in 
food security and nutrition, including the 
National School Feeding Programme.
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Visita ministerial ao Brasil 
apoia a construção do “Visão 
2036”, um plano de 20 anos 
baseado nos princípios dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável que estabelece 
metas para assegurar 
prosperidade para todos.
A ministerial visit to Brazil 
supports the construction of 
“Vision 2036”, a 20-year plan 
based on the Sustainable 
Development Goals to ensure 
prosperity for all.

Botsuana
Botswana 

2017

Burundi Burundi
Missão técnica para coleta de impressões, conselhos e visões apoia o 
desenvolvimento de uma política nacional de alimentação escolar 
vinculada à agricultura local. Em novembro, o ministro da Agricultura do 
Burundi visita o Centro de Excelência no Brasil para discutir a Política 
Nacional de Alimentação Escolar do país. O apoio do Centro de 
Excelência para o desenvolvimento da política foi fornecido quase que 
totalmente de forma remota.
Technical mission to collect impressions, advice, and visions to support 
the development of a national school feeding policy linked to smallholder 
farming. In November, Burundi’s Minister of Agriculture visits the Centre 
of Excellence in Brazil to discuss the country’s National School Feeding 
Policy. Support from the Centre of Excellence for policy development was 
provided almost entirely remotely.
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Reino de Eswatini 
Kingdom of Eswatini

Visita de estudos tem foco no Programa Fome Zero, 
programa de alimentação escolar e as políticas 
públicas de apoio aos agricultores familiares.
Study visit focuses on the Zero Hunger Programme, 
school feeding programme, and public policies to 
support smallholder farmers.
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Centro de Excelência apoia 
remotamente a análise da primeira 
versão da Política Nacional de 
Alimentação Escolar do Sudão do Sul.  
The Centre of Excellence offers remote 
support to the analysis of the first 
version of South Sudan’s National School 
Feeding Policy.  

Sudão do Sul 
South Sudan

Nepal 
Nepal
Centro de Excelência provê assistência 
especializada de forma remota no 
acompanhamento de uma avaliação de impacto 
dos projetos piloto de alimentação escolar no 
país. 
The Centre of Excellence provides specialized 
remote assistance to monitor an impact 
assessment of school feeding pilot projects in 
the country. 

Centro de Excelência apoia a construção de 
uma  política de alimentação escolar e uma 
estratégia de transição das operações do WFP 
para o governo e colabora com o planejamento 
e desenho dos primeiros documentos do 
Centro de Excelência Regional contra a Fome e 
a Má-Nutrição (CERFAM).
The Centre of Excellence supports the design of 
a school feeding policy and a strategy for the 
transition of WFP operations to the government, 
and collaborates with the planning and design 
of the first documents of the Regional Centre of 
Excellence Against Hunger and Malnutrition 
(CERFAM).

Côte D’Ivoire
Côte D’Ivoire

2018
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Centro de Excelência e governo do Brasil participam de 
missão técnica estratégica para contribuir com o 
planejamento governamental de forma a assegurar a 
sustentabilidade do programa de alimentação escolar no 
país.
The Centre of Excellence and the Brazilian government 
participate in a strategic technical mission to contribute to 
government planning in order to ensure sustainability for 
the country’s school feeding programme.
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Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, 
Guiné Equatorial, 
Moçambique, 
Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor 
Leste
Angola, Brazil, Cape Verde, 
Guinea-Bissau, Equatorial 
Guinea, Mozambique, 
Portugal, São Tomé and 
Príncipe and Timor Leste

11 países participam do seminário Internacional 
“Sustentabilidade dos Programas de Alimentação 
Escolar dos países da CPLP”, organizado pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação e pela Assessoria Internacional do 
Ministério da Educação do Brasil, com apoio do 
Ministério do Desenvolvimento Social e da 
Agência Brasileira de Cooperação, do Centro de 
Excelência e da FAO.
11 countries participate in the “Sustainability of 
School Feeding Programmes in CPLP countries” 
international seminar, organized by the National 
Fund for Education Development and the 
International Affairs Office of the Brazilian 
Ministry of Education, with support from the 
Ministry of Social Development, the Brazilian 
Cooperation Agency, the Centre of Excellence, 
and FAO.
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Centro de Excelência participa da 
conferência internacional “Ninguém fica 
para trás: a luta contra a pobreza, a 
exclusão e a desigualdade” e apresenta 
sua experiência de Cooperação Sul-Sul.
The Centre of Excellence participates in 
the international conference “Leave No 
One Behind: The Fight Against Poverty, 
Exclusion and Inequality”, presenting its 
experience with South-South 
Cooperation.

Botsuana
Botswana

Quênia
Kenya
Governo lança a Estratégia de 
Alimentação Escolar e 
Nutrição do país, elaborada 
por uma equipe multissetorial 
com o apoio do Centro de 
Excelência.
The government launches the 
country’s School Feeding and 
Nutrition Strategy, designed 
by a multisectoral team with 
support from the Centre of 
Excellence.

Lançamento do Projeto Além do 
Algodão. Saiba mais na página 181.
Launch of the Beyond Cotton Project. 
Learn more on page 181.

Benim, Quênia, 
Moçambique e 
Tanzânia
Benin, Kenya, Mozambique 
and Tanzania

2018
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Camboja Cambodia

Centro de Excelência participa de seminário 
promovido pelo WFP e governo do Camboja com 
o objetivo de preparar um plano de ação para a 
transição do programa de alimentação escolar do 
WFP para o governo. 
The Centre of Excellence participates in a seminar 
promoted by the WFP country office and the 
Government of Cambodia, with the goal of 
preparing an action plan for the transition of the 
WFP School Feeding Programme to the 
government. 
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Mauritânia 
Mauritania

Uma missão ao Brasil organizada pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) para intercâmbio de experiências inclui na 
agenda uma apresentação do trabalho 
desenvolvido pelo Centro de Excelência.
A mission to Brazil organized by the United Nations 
Development Programme (UNDP) for an exchange 
of experiences includes a presentation of the work 
developed by the Centre of Excellence.
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Representantes dos dois países participam juntos 
de visita de estudos com foco em alimentação 
escolar.
Senegal and Sierra Leone participate together in 
a study visit focused on school feeding.

Senegal e Serra Leoa 
Senegal and Sierra Leone

São Tomé e Principe 
São Tomé and Príncipe
Centro de Excelência realiza missão a São Tomé e Príncipe 
para coletar e validar os dados necessários à avaliação sobre o 
retorno do investimento do programa de alimentação escolar 
do país.
The Centre of Excellence carries out a mission to São Tomé 
and Príncipe to collect and validate the data necessary to 
evaluate the return on investment of the country’s School 
Feeding Programme.

Itália Italy

2018
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Centro de Excelência vai a Milão para 
participar do “Textile Exchange 
Sustainability Conference”, um dos mais 
importantes eventos de sustentabilidade 
da cadeia têxtil global, reunindo empresas 
e organizações de todo mundo e 
apresenta  o projeto Além do Algodão. 
The Centre of excellence goes to Milan to 
present the Beyond Cotton project in the 
“Textile Exchange Sustainability 
Conference”, one of the most important 
events on sustainability of the global textile 
chain, bringing together companies and 
organizations from all over the world. 

Itália Italy

Burundi Burundi
Conselho de Ministros do país aprova a Política 
Nacional de Alimentação Escolar, elaborada com 
apoio do Centro de Excelência.
The country’s Council of Ministers approves the 
National School Feeding Policy, created with the 
support from the Centre of Excellence.
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Moçambique 
Mozambique

Um workshop discute principais aspectos do 
projeto Além do Algodão e decide pela 
implementação do projeto piloto nos três anos 
seguintes, conectando a produção de alimentos 
dos pequenos produtores de algodão com o 
programa nacional de alimentação escolar.
A workshop discusses key aspects of the Beyond 
Cotton project and decides to implement its pilot 
over the next three years, connecting the food 
production of small cotton producers with the 
National School Feeding Programme.
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Centro de Excelência fornece apoio 
técnico remoto  para a estratégia de 
transição do WFP para um programa 
de alimentação escolar totalmente 
nacional. 
The Centre of Excellence provides 
remote technical support for WFP’s 
transition strategy to a fully 
nationally-owned school feeding 
programme. 

Malaui
Malawi

Brasil Brazil
Elaboração da metodologia de Intercâmbios Virtuais 
(Virtual Exchanges) do Centro de Excelência ao longo 
do ano, incluindo produção de conhecimento por 
meio de vídeos e publicações escritas, treinamentos 
e cursos online para o fortalecimento de 
capacidades, além de assistência para o 
desenvolvimento de políticas de alimentação escolar 
e segurança alimentar. 
Elaboration of the Centre of Excellence virtual 
methodology (Virtual Exchanges) throughout the 
year, including knowledge production through videos 
and written publications, training, online courses for 
capacity building, and assistance for the development 
of school feeding and food security policies. 

Foto/Photo: WFP/Badre Bahaji
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Tanzânia
Tanzania

2019
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Missão técnica do Centro de Excelência vai 
ao país para discutir com atores nacionais 
como integrar de forma complementar a 
iniciativa Além do Algodão a outros 
projetos do setor algodoeiro e ao 
programa de alimentação escolar e às 
políticas de nutrição.
The Centre of Excellence goes to the 
country on a technical mission to discuss 
with national actors how to integrate the 
Beyond Cotton initiative to other projects 
in the cotton sector, to the school feeding 
programme and to nutrition policies.

Quênia Kenya
Equipe Centro de Excelência vai ao país para 
compartilhar com atores locais a estratégia da 
iniciativa e validar os principais aspectos da 
implementação do projeto Além do Algodão.
The Centre of Excellence team visits the country 
to share the initiative with local actors and 
validate the main aspects of implementation of 
the Beyond Cotton project.
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Centro de Excelência participa de 
workshop sobre diferentes aspectos 
do programa de alimentação escolar 
e propõe um processo estratégico 
para guiar a adoção de um modelo 
nacional. 
The Centre of Excellence participates 
in a workshop on different aspects of 
the school feeding programme and 
proposes a strategic process to 
guide the adoption of a national 
model. 

Benim
Benin

Côte D’Ivoire
Côte D’Ivoire
Centro de Excelência do Brasil participa da 
inauguração de novo Centro de Excelência do WFP 
em Abidjan, o Centro de Excelência Regional contra a 
Fome e a Má-nutrição (CERFAM).
The Centre of Excellence in Brazil participates in the 
inauguration of the new WFP Centre of Excellence in 
Abidjan, the Regional Centre of Excellence Against 
Hunger and Malnutrition (CERFAM).
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Gâmbia The Gambia

2019
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Centro de Excelência e escritório de país do WFP 
na Gâmbia, em um trabalho presencial e 
remoto, preparam  projetos de mobilização de 
recursos para fundos internacionais. Centro de 
Excelência, governo e WFP apoiam Grupo de 
Trabalho Multissetorial de Alimentação Escolar 
Vinculada à Agricultura Local para ampliar a 
conexão entre o setor de agricultura e os 
modelos de alimentação escolar existentes no 
país. Saiba mais na página 115.
The Centre of Excellence and the the WFP 
country office in The Gambia, in face-to-face and 
remote work, prepare resource mobilization 
projects for application to international funds. 
The Centre of Excellence, government, and WFP 
support the Multisectoral Home-grown School 
Feeding Working Group to expand the 
connection between the agriculture sector and 
the existing school feeding models in the 
country. Learn more on page 115.

Togo Togo

Centro de Excelência vai ao país para apoiar na 
avaliação  do modelo comunitário que está sendo 
testado em todas as regiões. Saiba mais na 
página 148.
The Centre of Excellence travels to Togo to 
support the evaluation of a community model 
being tested in all regions. Learn more on page 
148.
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Lei de alimentação escolar foi 
assinada e promulgada pelo 
Presidente da República.  
The President of the Republic signed 
the school feeding law.  

Mali Mali

Moçambique
Mozambique

Centro de Excelência, Universidade de Lavras 
(UFLA) de Minas Gerais, Instituto de Algodão 
de Moçambique e escritório de país do WFP 
em Moçambique visitam escolas e pequenos 
agricultores no país para coletar informações 
para estruturar a matriz lógica do projeto. 
Saiba mais na página 181.
The Centre of Excellence, the University of 
Lavras (UFLA) of Minas Gerais, the 
Mozambique Cotton Institute and WFP 
country offi  ce in Mozambique visit schools 
and smallholder farmers in the country to 
collect information to structure the project’s 
logical matrix. Learn more on page 181.
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Lesoto Lesotho

2019
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Centro de Excelência apoia elaboração de uma 
proposta de estrutura do Secretariado de 
Alimentação Escolar, unidade de gestão do 
programa de alimentação escolar de 
responsabilidade do Ministério da Educação.  
The Centre of Excellence supports the design of a 
proposal to structure a School Feeding Secretariat, 
a management unit of the school feeding 
programme under responsibility of the Ministry of 
Education. 

Bangladesh Bangladesh
Política Nacional de Alimentação Escolar é aprovada.
National School Feeding policy is approved.
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Burundi Burundi
Ao longo do ano, o Centro de Excelência 
apoia o WFP e o governo do Burundi com 
missões presenciais e trabalho remoto na 
elaboração da Estratégia de Implementação 
do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar.
Throughout the year, the Centre of 
Excellence supports the WFP and the 
government of Burundi with face-to-face 
missions and remote work in the design of 
an implementation strategy for the National 
School Feeding Programme.
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Centro de Excelência e escritório de país do WFP 
na Indonésia desenvolvem projeto conjunto 
para aprimoramento da alimentação escolar e 
nutrição do país.
The Centre of Excellence and WFP country office 
in Indonesia develop a joint project to improve 
school feeding and nutrition in the country.

Indonésia Indonesia

Benim Benin
Centro de Excelência, Agência Brasileira de 
Cooperação e professores da Universidade 
Federal do Oeste da Bahia participam de 
missão técnica para o desenvolvimento de 
ações do projeto Além do Algodão.
The Centre of Excellence, the Brazilian 
Cooperation Agency, and professors of the 
Federal University of Western Bahia 
participate in a technical mission to develop 
actions for the Beyond Cotton project.
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Tanzânia Tanzania
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Equipe do Projeto Além do Algodão vai ao país 
para validação do marco do projeto.
The Beyond Cotton project team travels to the 
country to validate the project milestone.
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Uganda Uganda
Visita de estudos ministerial vem ao Brasil 
com o objetivo principal de buscar 
estratégias de planejamento para superar 
alguns dos desafios de Uganda, como a 
fome entre estudantes durante o horário 
escolar e as altas taxas de abandono da 
educação, resultando em baixa transição 
para o ensino médio, especialmente para 
meninas.
A ministerial study visit comes to Brazil with 
the main goal of seeking strategies to 
overcome some of Uganda’s challenges, 
such as hunger among students during 
school hours and high dropout rates, which 
results in low transition to high school, 
especially for girls.
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Colômbia 
Brasil, Peru and 
Colombia

Projeto de Cooperação Sul-Sul para o 
Enfrentamento da Múltipla Carga da Má-Nutrição 
em Escolares, chamado de Nutrir o Futuro, é 
lançado. Saiba mais na página 182.
Launch of the South-South Cooperation Project to 
Tackle the Multiple Burden of Malnutrition in 
Schoolchildren, entitled Nurture the Future. Learn 
more on page 182.
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Comitê Consultivo Técnico e Unidade Coordenadora 
do Programa Global de Agricultura e Segurança 
Alimentar aprovam a proposta de projeto da Gâmbia, 
de US$ 16 milhões. Centro de Excelência se divide 
entre trabalho remoto e missões presenciais ao 
longo do ano para apoio ao escritório de país do WFP 
na Gâmbia e Banco de Desenvolvimento Africano na 
elaboração de um  plano detalhado de avaliação e 
implementação do projeto.
The Technical Advisory Committee and the 
Coordinating Unit of the Global Agriculture and Food 
Security Programme approve the Gambia’s USD16 
million project proposal. The Centre of Excellence 
interchanges between remote work and face-to-face 
missions throughout the year to support the WFP 
country office in The Gambia and the African 
Development Bank in developing a detailed project 
evaluation and implementation plan.

Gâmbia The Gambia

Togo Togo
Assembleia Nacional do Togo aprova, por 
unanimidade, a Lei Nacional de Alimentação 
Escolar, resultado de um longo processo de 
advocacy, apoio técnico, análise das experiências 
de outros países e intensa cooperação, com 
apoio do Centro de Excelência. Saiba mais na 
página 148.
Togo’s National Assembly unanimously approves 
the National School Feeding law, a result of a 
long process of advocacy, technical support, 
analysis of other countries’ experiences, and 
intense cooperation, with support from the 
Centre of Excellence. Learn more on page 148.
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Moçambique, Colômbia e Camboja 
Mozambique, Colombia and Cambodia
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Seminário discute como a Cooperação Sul-Sul 
pode contribuir para a adaptação de programas 
e resiliência no processo de reabertura das 
escolas no contexto da COVID-19 com 
apresentações de três países. O evento digital é 
organizado pelo Centro Internacional de 
Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG), 
WFP e o Escritório das Nações Unidas para a 
Cooperação Sul-Sul (UNOSSC), com apoio do 
Centro de Excelência. 
A seminar discusses how South-South 
Cooperation can contribute to adapting 
programmes and resilience in the process of 
reopening schools in the context of COVID-19 
with presentations from three countries. The 
digital event is organized by the International 
Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), WFP 
and the United Nations Office for South-South 
Cooperation (UNOSSC), with support from the 
WFP Centre of Excellence. 

Centro de Excelência lança coleção de 
publicações. A lista inclui Policy Briefs, 
experiências de países, boas práticas e 
análises sobre a pandemia produzidos com 
apoio de escritórios de país do WFP , do Fundo 
Nacional do Desenvolvimento da Educação e 
da Agência Brasileira de Cooperação. 
The Centre of Excellence launches its 
collection of publications. The list includes 
Policy Briefs, country cases, good practices, 
and analyses about the pandemic, produced 
with support from WFP country offices, the 
National Fund for Education Development, 
and the Brazilian Cooperation Agency. 
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Centro de Excelência apoia primeira reunião 
virtual entre os três países parceiros do Projeto 
Nutrir o Futuro.
The Centre of Excellence supports the fi rst 
virtual meeting between the three Nurture the 
Future partner countries.

Brasil, Colômbia e Peru
Brazil, Colombia and Peru

Moçambique
Mozambique
Tem início o trabalho de campo no país, nas 
províncias de Tete e Manica, com participação 
do Centro de Excelência, do Instituto de 
Algodão e Oleaginosas de Moçambique e da 
equipe do escritório de país do WFP.
Field work begins in the provinces of Tete and 
Manica, with participation of the Centre of 
Excellence, the Mozambique Cotton and 
Oilseeds Institute, and the WFP country offi  ce 
team.
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Brasil, Colômbia e Peru
Brazil, Colombia and Peru
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Centro de Excelência organiza primeiro 
Seminário Internacional no âmbito do Projeto 
Nutrir o Futuro, com participação das equipes 
técnicas dos três países. Saiba mais na página 
182.
The Centre of Excellence organizes the fi rst 
International Seminar under the Nurture the 
Future project, with participation of technical 
teams from the three countries. Learn more on 
page 182.

Centro de Excelência e governo brasileiro 
participam do seminário virtual “Alimentação 
Escolar com base na Produção Local”, 
organizado pelo WFP e pelo CERFAM.
The Centre of Excellence and the Brazilian 
government participate in the virtual seminar 
“School Feeding based on smallholder farming”, 
organized by WFP and CERFAM.
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Centro de Excelência apoia 2º Seminário 
Internacional do Projeto Nutrir o Futuro.
The Centre of Excellence supports the 2nd 
International Seminar of the Nurture the Future 
Project.

Brasil, Colômbia e Peru 
Brazil, Colombia and Peru

Dinamarca
Denmark
Centro de Excelência e Universidade Técnica da 
Dinamarca (DTU) organizam desafi o de inovação 
para os alunos, que desenvolveram soluções 
para alimentação escolar na Ásia. Em abril, os 
resultados são apresentados em um evento 
focado em técnicas inovadoras de preservação e 
processamento da mandioca na África 
Ocidental. CERFAM e o escritório de país do WFP 
na República do Congo apoiam os alunos na 
preparação para o evento, compartilhando seus 
conhecimentos em uma sessão de perguntas e 
respostas. Saiba mais na página 182.
The Centre of Excellence and the Technical 
University of Denmark (DTU) organize an 
innovation challenge for students, who develop 
solutions for school feeding in Asia. In April, the 
results are presented at an event focused on 
innovative cassava preservation and processing 
techniques in West Africa. CERFAM and the WFP 
country offi  ce in the Republic of Congo support 
students in preparing for the event by sharing 
their knowledge in a questions and answers 
session. Learn more on page 182.
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Moçambique
MozambiqueAp
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Aprovado o Plano Operativo Anual do projeto 
Além do Algodão em reunião do Comitê de 
Acompanhamento do Projeto, com participação 
do Centro de Excelência, do escritório de país do 
WFP em Moçambique, do Instituto de Algodão e 
Oleaginosas do país, além da Agência Brasileira 
de Cooperação e da Universidade Federal de 
Lavras.
Approval of the annual operational plan of the 
Beyond Cotton project at a Project Monitoring 
Committee meeting, with participation of the 
Centre of Excellence, the WFP country offi  ce in 
Mozambique, the country’s Cotton and Oilseeds 
Institute, the Brazilian Cooperation Agency, and 
the Federal University of Lavras.

Especialistas do Centro de Excelência participam 
de sessão online para discutir mecanismos de 
transformação das economias rurais com base 
na experiência brasileira. O Centro de Excelência 
também contribui com o envio de publicações 
do seu projeto de Intercâmbios Virtuais para 
defi nição de como pode ser o apoio entre os 
dois escritórios e possivelmente a inclusão do 
governo brasileiro no apoio à alimentação 
escolar do país. 
Experts from the Centre of Excellence participate 
in an online session to discuss mechanisms to 
transform rural economies based on the 
Brazilian experience. The Centre of Excellence 
also contributes by sending publications of its 
Virtual Exchanges projects to help defi ne the 
support between the two offi  ces and discuss 
about including the Brazilian government in the 
support to the school feeding in the country.  
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Namíbia Namibia
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Mais de 100 pessoas participam do Tour Virtual “Vinculando a 
agricultura familiar às compras públicas no Peru e no Brasil”, 
organizado pelo escritório de país do WFP no Peru, com o apoio 
do Centro de Excelência e do Escritório Regional do WFP no 
Panamá. 
Over 100 people participate in the Virtual Tour “Connecting 
smallholder farming to public purchases in Peru and Brazil”, 
organized by WFP country offi  ce in Peru, with support from the 
Centre of Excellence and the WFP Regional Bureau in Panama. 

Peru Peru

Quênia Kenya
Publicação “Experiências de 
Países: Quênia” é lançada. A 
publicação detalha a jornada do 
país no desenvolvimento do seu 
programa nacional de alimentação 
escolar e o papel do Centro de 
Excelência e do governo do Brasil 
nesse processo. Saiba mais na 
página 140.
Publication “Country Cases: Kenya” 
is released. The publication details 
the country’s journey in the 
development of its National 
School Feeding Programme and 
the role of the Centre of 
Excellence and the Government of 
Brazil in this process. Learn more 
on page 140.
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São Tomé e Príncipe 
São Tomé and Príncipe
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Evento híbrido marca o lançamento do relatório da Análise de Custo-Benefício do 
Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar,  desenvolvido pelo Centro de 
Excelência no Brasil, em colaboração com o escritório de país do WFP em São Tomé 
e Príncipe, o Ministério da Educação e do Ensino Superior e a coordenação do 
programa. 
A hybrid event marks the launch of the cost-benefit analysis report of the National 
School Feeding and Health Programme, developed by the Centre of Excellence in 
Brazil, in collaboration with the WFP country office in São Tomé and Príncipe, the 
Ministry of Education and Higher Education, and the programme coordination. 

Centro de Excelência apoia organização de 
evento online do projeto Nutrir o Futuro para 
pré-lançamento da publicação “Policy Brief #1 - 
Obesidade Infantil: estratégias para prevenção e 
cuidado (em nível local)”.
The Centre of Excellence supports the 
organization of a Nurture the Future project 
online event to pre-launch the publication “Policy 
Brief #1 – Childhood Obesity: Strategies for 
Prevention and Care (at local level)”.
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Brasil Brazil

Lançamento da “Visita de Estudos Virtual: Brasil”.
Launch of the “Virtual Study Visit: Brazil”.
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Brasil Brazil
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COUNTRY CASES
EXPERIÊNCIAS DE PAÍSES
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O fornecimento de alimentos em escolas em Bangladesh começou em 2001, quando o 

Programa Mundial de Alimentos (WFP) fez uma parceria com o governo para lançar um 

programa de alimentação escolar nas áreas mais vulneráveis do país. Em 2011, inspirado 

pelo avanço das atividades de alimentação escolar do WFP, o governo de Bangladesh 

lançou seu “Programa de Alimentação Escolar em Áreas Propensas à Pobreza”. Em 2012, 

uma delegação de Bangladesh fez uma visita de estudos de alto nível ao Brasil para 

conhecer a experiência do país com a alimentação escolar e seu sólido quadro 

institucional para a segurança alimentar e nutricional. A visita foi facilitada pelo Centro de 

Excelência com o apoio do governo brasileiro e do escritório de país do WFP. 

Após a missão ao Brasil, o Centro de Excelência continuou apoiando Bangladesh e, em 

julho de 2013, o governo e o WFP iniciaram um projeto piloto de alimentação escolar. O 

piloto conectou a alimentação escolar à agricultura familiar para avaliar os benefícios, 

riscos e desafios da adoção dessa modalidade em escala nacional. 

Food supply in Bangladeshi schools began in 2001, when the World Food Programme 

(WFP) partnered with the government to launch a school feeding programme in the most 

vulnerable areas of the country. In 2011, inspired by the advancement of WFP’s school 

feeding activities, the government of Bangladesh launched its School Feeding Programme 

in Poverty-Prone Areas. In 2012, a delegation from Bangladesh made a high-level study 

visit to Brazil to learn about the country’s experience with school feeding and its solid 

institutional framework for food and nutrition security. The visit was facilitated by the 

Centre of Excellence, with support from the Brazilian government and the WFP country 

office. 

After the mission to Brazil, the Centre of Excellence continued supporting Bangladesh 

and, in July 2013, the government and WFP began a school feeding pilot project. The pilot 

connected school feeding to smallholder farming to assess the benefits, risks, and 

challenges of adopting this modality on a national scale. 

Bangladesh
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Bangladesh

Foto/Photo: WFP/Shehzad Noorani

Bangladesh



10 anos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil UMA DÉCADA DE COOPERAÇÃO108

Foto/Photo: WFP/Sayed Asif Mahmud



10 anos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil UMA DÉCADA DE COOPERAÇÃO108 A DECADE OF COOPERATION 10 years of the WFP Centre of Excellence against Hunger in Brazil 109

O projeto começou em uma escola no distrito de Barguna e chegou a 286 crianças. Em 2013, o 

projeto foi expandido para alcançar 14 mil crianças em 63 escolas. Em julho de 2014, o piloto já 

alcançava 20 mil crianças em 95 escolas. De acordo com as visitas de monitoramento do 

escritório de país do WFP, um dos resultados do piloto desde o início foi um aumento de 70% 

para 95% na frequência dos estudantes em escolas abrangidas pelo programa. Com resultados 

positivos em termos de assiduidade, queda na taxa de abandono escolar e melhor 

desempenho escolar, o governo decidiu avançar com a elaboração de uma política nacional de 

alimentação escolar. 

A pedido do governo de Bangladesh e do escritório de país do WFP, duas missões técnicas do 

Centro de Excelência foram organizadas em 2015 para apoiar a preparação de um plano para 

facilitar o desenvolvimento da Política e Estratégia Nacional de Alimentação Escolar. Os 

especialistas técnicos visitaram escolas locais onde o programa era implementado. Reuniões 

com o escritório de país do WFP e com o governo apoiaram o processo e conversas com a 

comunidade local, com membros do comitê de administração da escola, crianças, cozinheiras e 

produtores locais de vegetais foram fundamentais para a coleta de dados.

The project began at a school in the Barguna district and reached 286 children. In 2013, the 

project was expanded to reach 14,000 children in 63 schools. By July 2014, the pilot had already 

reached 20,000 children in 95 schools. According to the WFP country office’s monitoring visits, 

one of the pilot’s results from the beginning was an increase from 70% to 95% in attendance 

rates in schools covered by the programme. With positive results in terms of attendance, dropout 

rate, and better school performance, the government decided to move forward with the design 

of a national school feeding policy.

At request of the WFP and the Government of Bangladesh, two technical missions of the Centre 

of Excellence were organized in 2015 to support the preparation of a plan to facilitate the 

development of the National School Feeding Policy and Strategy. Technical experts visited local 

schools where the programme was implemented. Meetings with the WFP country office and the 

government supported the process and conversations with the local community, with members 

of the school management committee, children, cooks, and local vegetable producers were key 

to data collection.
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Com o compartilhamento da experiência brasileira e após constante assessoria técnica e apoio do Centro de Excelência e 

do escritório de país do WFP, em 2019 o governo de Bangladesh aprovou a Política Nacional de Alimentação Escolar. A 

política foi elaborada com a participação de funcionários do governo e equipes técnicas do escritório de país do WFP e do 

Centro de Excelência, e tem como objetivo fornecer 30% das necessidades nutricionais de todos os alunos do ensino 

primário do país. Uma vez que a política estiver totalmente implementada, o Estado fornecerá uma refeição em todos os 

dias letivos a cada estudante pré-escolar e primário nas escolas do governo por todo o país. Para suprir as necessidades 

nutricionais das crianças, é esperado que o programa sirva refeições cozidas cinco dias por semana, juntamente com 

biscoitos fortificados com micronutrientes uma vez por semana. As refeições conterão pelo menos quatro grupos de 

alimentos dos dez grupos alimentares possíveis para garantir a diversidade alimentar. Em 2020, um total de 3 milhões de 

crianças receberam assistência alimentar escolar em Bangladesh, fornecida tanto pelo governo, quanto pelo WFP. 
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After sharing the Brazilian experience and constant technical advice and support from the Centre of Excellence and the WFP, 

the government of Bangladesh approved the National School Feeding Policy in 2019. The policy was designed with the 

participation of government officials and technical teams from the WFP country office and the Centre of Excellence, and 

aims to provide 30% of the nutritional needs of all primary school students in the country. Once the policy is fully 

implemented, the state will provide a meal on every school day to every preschool and elementary student in government 

schools across the country. To fulfill children’s nutritional needs, the programme is expected to serve cooked meals five days 

a week, along with biscuits fortified with micronutrients once a week. Meals will contain at least four food groups out of the 

ten possible food groups to ensure food diversity. In 2020, a total of 3 million children received school food assistance in 

Bangladesh, provided by both the government and the WFP. 
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Gâmbia 
The Gambia
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Gâmbia 
The Gambia

O apoio do Centro de Excelência do WFP à Gâmbia, ao longo dos 

últimos anos, envolveu tanto temas relacionados à alimentação 

escolar e proteção social, quanto o desenvolvimento de projetos 

para acesso a fundos internacionais. Em 2014 uma delegação da 

Gâmbia veio ao Brasil para conhecer a Estratégia Fome Zero, com 

ênfase no Programa Nacional de Alimentação Escolar e seus 

vínculos com a agricultura familiar. A visita de estudos inspirou o 

governo da Gâmbia a elaborar um Plano de Ação Nacional para a 

Alimentação Escolar. No mesmo ano, o governo e o escritório de 

país do WFP na Gâmbia, com participação do Centro de 

Excelência, deram início a um processo de debates sobre 

estratégias de proteção social no país. O primeiro encontro 

validou o Plano de Ação Nacional de Alimentação Escolar, 

elaborado com o apoio do Centro de Excelência do Brasil. 

Over the past few years, the WFP Centre of Excellence’s support 

to The Gambia has involved issues related to school feeding and 

social protection and the development of projects for access to 

international funds. In 2014, a delegation from The Gambia came 

to Brazil to learn about the Zero Hunger strategy, with emphasis 

on the National School Feeding Programme and its connections 

with smallholder farming. The study visit inspired the government 

of The Gambia to design a National Action Plan for School 

Feeding. In the same year, the Gambian government and the WFP 

country office, with participation of the Centre of Excellence, 

began a process of discussions on social protection strategies in 

the country. The first meeting validated the National School 

Feeding Action Plan, developed with support from the Centre of 

Excellence in Brazil. 
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Em 2015, o Centro de Excelência participou de um seminário sobre mobilização de recursos para a 

implementação de programas de proteção social no âmbito do projeto intitulado Parceria para Iniciativas de 

Desenvolvimento Social Nacional (PNSDI), em parceria com o Departamento de Desenvolvimento Internacional 

do Governo do Reino Unido (DFID). O evento foi organizado pelo Departamento de Bem-Estar Social do governo 

da Gâmbia e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O WFP e o Centro de Excelência, em 

conjunto com outras agências da ONU, apoiaram o governo gambiano no desenvolvimento de uma política de 

proteção social e na construção de um plano estratégico para sua implantação.

O WFP tem trabalhado ao longo dos anos com o governo da Gâmbia para prover alimentação escolar a crianças 

de seis a 12 anos. Em 2016, o programa atendia estudantes nas comunidades mais vulneráveis, onde as taxas 

de insegurança alimentar, desnutrição e pobreza eram altas. A alimentação escolar foi considerada essencial 

para a expansão das oportunidades educacionais e para a prevenção da desnutrição na Gâmbia. Naquele 

momento, mais de 100 mil crianças recebiam almoço diariamente nas escolas e o programa de alimentação 

escolar foi amplamente reconhecido como uma das principais redes de proteção social do país e, naquele ano, 

passou a integrar a política nacional de educação e a política de proteção social. 

In 2015, the Centre of Excellence participated in a seminar on resource mobilization for social protection 

programmes under a project entitled Partnership for National Social Development Initiatives (PNSDI), in 

partnership with the Department for International Development of the United Kingdom Government (DFID). The 

event was organized by the Social Welfare Department of the Government of The Gambia and the United Nations 

Children’s Fund (UNICEF). The WFP and the Centre of Excellence, together with other UN agencies, supported the 

Gambian government in developing a social protection policy and building a strategic plan for its implementation.

WFP has worked over the years with the Gambian government to provide school feeding for children aged 6-12. In 

2016, the programme served students in the most vulnerable communities, where rates of food insecurity, 

malnutrition, and poverty were high. School feeding was considered essential to expand educational opportunities 

and prevent malnutrition in The Gambia. At that time, more than 100,000 children received lunch daily in schools. 

The school feeding programme was widely recognized as one of the main social protection networks in the 

country and, on that year, it became part of the national education policy and the social protection policy. 
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Em 2017, uma consulta nacional foi organizada na Gâmbia para discussão dos impactos 

do programa PAA África (Purchase from Africans for Africa). O objetivo da oficina foi 

promover o diálogo, compartilhar lições e identificar lacunas e medidas práticas para 

aplicar com sucesso a estratégia do PAA África no país. Representantes do governo da 

Gâmbia, inclusive dos ministérios da Agricultura e da Educação Básica e Secundária, do 

WFP e da FAO, facilitaram os debates para envolver instituições nacionais e organizações 

de agricultores. A consulta nacional foi parte de uma série de discussões junto às 

comunidades e seminários realizados em todas as regiões do país. 

Em 2018, em um evento no país, a ministra de educação da Gâmbia agradeceu ao WFP, 

ao Centro de Excelência do Brasil e ao governo brasileiro pelo investimento em 

alimentação escolar e pelo compromisso com o diálogo Sul-Sul. Ela mencionou em seu 

discurso que o apoio técnico fornecido pelo Centro de Excelência desde 2014 melhorou a 

capacidade do governo em implementar a alimentação escolar no país e ampliou o 

compromisso e investimento local no programa. 

In 2017, a national consultation was organized in The Gambia to discuss the impacts of 

the PAA Africa programme (Purchase from Africans for Africa). The goal of the workshop 

was to promote dialogue, share lessons, and identify gaps and practical measures to 

successfully implement the PAA Africa strategy in the country. Representatives of the 

Gambian government, including the Ministries of Agriculture and Basic and Secondary 

Education, WFP, and FAO facilitated the discussions to involve national institutions and 

farmers’ organizations. The national consultation was part of a series of community 

discussions and seminars held in all regions of the country. 

In 2018, at an event in the country, the Minister of Education of The Gambia thanked the 

WFP, the Centre of Excellence in Brazil, and the Brazilian government for the investment 

in school feeding and for the commitment to South-South dialogue. She mentioned in 

her speech that the technical support provided by the Centre of Excellence since 2014 

has improved the government’s ability to implement school feeding in the country and 

expanded local commitment and investment in the programme. 
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Em 2019, o Centro de Excelência, o WFP e o governo da 

Gâmbia começaram a apoiar o Grupo de Trabalho 

Multissetorial de Alimentação Escolar Vinculada à 

Agricultura Local, que procura ampliar a conexão entre o 

setor de agricultura e os modelos de alimentação escolar 

existentes no país. O Centro de Excelência no Brasil e o 

WFP prepararam vários projetos de mobilização de 

recursos para fundos internacionais que fossem capazes 

de financiar o fortalecimento de capacidades e 

desenvolver a agricultura familiar por meio da 

Cooperação Sul-Sul com abordagem sensível a questões 

de gênero.

Algumas missões presenciais foram necessárias, porém, 

com a introdução da metodologia de Intercâmbios 

Virtuais, houve uma redução significativa na presença de 

técnicos do Centro de Excelência no país, considerando a 

escala do projeto. Em 2020, após a resposta positiva do 

Comitê Consultivo Técnico e Unidade Coordenadora do 

Programa Global de Agricultura e Segurança Alimentar 

(GAFSP em inglês), que aprovou a proposta de projeto da 

Gâmbia de US$ 16 milhões, o Centro de Excelência, o 

WFP e o Banco de Desenvolvimento Africano, além de 

supervisores designados, continuaram com um plano 

detalhado de avaliação e implementação do projeto feito 

de forma remota.  

In 2019, the Centre of Excellence, WFP, and the 

Government of The Gambia began supporting the 

Multisectoral Working Group on Home- grown School 

Feeding, which seeks to expand the connection between 

the agriculture sector and existing school feeding models 

in the country. The Centre of Excellence in Brazil and the 

WFP prepared several resource mobilization projects for 

international funds that would be able to finance capacity 

building and develop smallholder farming through South-

South Cooperation with a gender-sensitive approach.

A few face-to-face missions were necessary. However, 

with the introduction of the Virtual Exchanges 

methodology, there was a significant reduction in the 

presence of Centre of Excellence experts in the country, 

considering the scale of the project. In 2020 – after a 

positive response from the Technical Advisory Committee 

and Coordinating Unit of the Global Agriculture and Food 

Security Program (GAFSP), which approved The Gambia’s 

USD16 million project proposal –, the Centre of 

Excellence, the WFP, the African Development Bank, and 

designated supervisors continued with a detailed project 

evaluation and implementation plan, designed remotely.  
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Moçambique 
Mozambique

Desde 1977, o WFP apoia a alimentação escolar em Moçambique para promover a permanência das crianças 

nas escolas diante de um contexto de insegurança alimentar. Em 2002, o apoio foi estendido para 159 escolas 

primárias. Durante esse período, a alimentação escolar foi financiada e executada pelo WFP. A transição para a 

administração e financiamento da alimentação escolar pelo governo de Moçambique começou em 2007, ano 

em que o apoio do WFP ao país completou três décadas. O processo de transição terminou em 2009 e, no ano 

seguinte, o acordo trilateral Brasil-Moçambique-WFP foi assinado, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento 

de um Programa Nacional de Alimentação Escolar de Moçambique (PRONAE), por meio da transferência de 

conhecimento e suporte técnico.

Em 2011, começa o apoio do Centro de Excelência (dentro do acordo trilateral) por meio do envio de uma 

consultora a Moçambique, entre novembro de 2011 e maio de 2012. Como resultado dessa contribuição, foi 

lançado um projeto piloto de alimentação escolar. Uma segunda fase do trabalho de consultoria aconteceu 

entre setembro e dezembro de 2012 com um novo formato que integrou uma proposta de compras locais 

pelo governo para inclusão no cardápio escolar. 

Since 1977, WFP has supported school feeding in Mozambique to promote the permanence of children in schools 

in a context of food insecurity. In 2002, the support was extended to 159 primary schools. During this period, 

school feeding was funded and executed by the WFP. The transition of administration and financing of school 

meals to the Government of Mozambique began in 2007, the year in which the WFP support to the country 

completed three decades. The transition process ended in 2009 and, in the following year, the Brazil-Mozambique-

WFP triangular agreement was signed, with the aim of supporting the development of a Mozambican National 

School Feeding Programme (PRONAE), through exchange of knowledge and technical support.

In 2011, the Centre of Excellence (within the triangular agreement) begins the support by sending a consultant to 

Mozambique between November 2011 and May 2012. As a result of this contribution, a pilot school feeding project 

was launched. A second phase of the consulting work took place between September and December 2012 with a 

new format that integrated a proposal of local purchases by the government for inclusion in the school menu. 
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Em 2013, o Conselho de Ministros de Moçambique aprovou, por 

unanimidade, a proposta do PRONAE.  A proposta foi elaborada pelo 

Ministério de Educação e apoiada pelo Centro de Excelência e pelo 

WFP. A proposta foi anunciada pelo governo de Moçambique em 2014 

e parte dos fundos do PRONAE foram assegurados por meio de um 

Memorando de Entendimento assinado entre o Ministério de Educação 

de Moçambique, o Centro de Excelência e o governo brasileiro, por 

meio da a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Em 2014, uma missão a Moçambique objetivou prover suporte técnico 

aos consultores do programa PAA África para engajamento dos 

parceiros-chave no desenho e implementação das iniciativas de compras 

públicas locais. Em 2016, os resultados do relatório de avaliação projeto 

piloto do Programa Nacional de Alimentação Escolar foram apresentados 

a todos os parceiros envolvidos em uma reunião em Maputo.

Foto/Photo: WFP/Sean Rajman

In 2013, the Council of Ministers of Mozambique unanimously 

approved the PRONAE proposal. The proposal was prepared by the 

Ministry of Education and supported by the Centre of Excellence and 

the WFP. The government of Mozambique announced the proposal in 

2014. Part of the PRONAE funds were secured through a Memorandum 

of Understanding between the Ministry of Education of Mozambique, 

the Centre of Excellence, and the Brazilian government, through the 

Brazilian Cooperation Agency (ABC) and the National Fund for 

Education Development (FNDE). 

In 2014, a mission to Mozambique had the goal of providing technical 

support to PAA Africa consultants to engage key partners for design and 

implementation of local public procurement initiatives. In 2016, the results 

of the evaluation report of the National School Feeding Programme pilot 

were presented to all partners involved during a meeting in Maputo.
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Em 2018, uma nova fase da parceria entre Brasil, Moçambique e o WFP começou com o objetivo de fortalecer os 

mecanismos institucionais e gerenciais por meio de nova iniciativa, o Projeto Além do Algodão. Com o objetivo de 

garantir produção sustentável e contribuir com a segurança alimentar e nutricional, o novo projeto promoveu reuniões 

técnicas e realizou uma oficina com 30 representantes de 14 instituições diretamente envolvidas na agricultura e 

segurança alimentar e nutricional do país com o objetivo de integrar as atividades do projeto às políticas nacionais de 

segurança alimentar e nutricional. Ao longo de 2019, o Centro de Excelência avançou com seu apoio a Moçambique tanto 

no desenvolvimento e avaliação do PRONAE, quanto no avanço do Projeto Além do Algodão no país. Apesar da pandemia 

da COVID-19, as atividades de campo do projeto Além do Algodão puderam ser iniciadas, graças ao esforço de 

coordenação feito remotamente a partir do Centro de Excelência no Brasil, com apoio de parceiros.  

O Centro de Excelência tem apoiado Moçambique com diversas ações, incluindo treinamento de equipes, participação 

em reuniões com  ministérios, organização de missões ao Brasil e participação em eventos internacionais com vários 

parceiros e projetos. Além do apoio contínuo do governo brasileiro, especialmente por meio da Agência Brasileira de 

Cooperação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o apoio a Moçambique, remoto e presencial, foi 

possível pela união de esforços. Projetos como o PAA África e o PNSDI, com o apoio do DFID, e os trabalhos em conjunto 

com o Serviço Social da Indústria (SESI), com a Cine Group, com a USAID e com as Universidades da Flórida e de Lavras, 

foram essenciais ao desenvolvimento do país em diversas áreas. 
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In 2018, a new phase of the Brazil-Mozambique-WFP partnership began with the goal of strengthening institutional and 

managerial mechanisms through a new initiative, the Beyond Cotton project. With the goal of ensuring sustainable 

production and contributing to food and nutrition security, the new project promoted technical meetings. A workshop 

with 30 representatives from 14 institutions directly involved in agriculture and food and nutrition security in the country 

was held to integrate the project activities to national food and nutrition security policies. Throughout 2019, the Centre of 

Excellence advanced its support to Mozambique with the development and evaluation of PRONAE and with the Beyond 

Cotton project. Despite the COVID-19 pandemic, the Beyond Cotton project was able to begin its field activities – thanks to 

the remote coordination effort promoted by the Centre of Excellence in Brazil with support from its partners.  

The Centre of Excellence has been supporting Mozambique with several actions, including team training, participation in 

meetings with Ministries, organization of missions to Brazil and participation in international events with various partners 

and projects. In addition to the continuous support from the Brazilian government, especially through the Brazilian 

Cooperation Agency and the National Fund for Education Development, this remote and face-to-face support to 

Mozambique was made possible through joint efforts. Projects such as PAA Africa and PNSDI, with support from DFID; 

and the joint work with the Brazilian Industrial Social Services (SESI), Cine Group, USAID, and the Universities of Florida 

and Lavras were essential to develop several areas in the country. 
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Peru Peru
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Peru Peru

Em 2015, para discutir os desafios e os caminhos a seguir 

da alimentação escolar da América Latina, o Centro de 

Excelência participou do VII Seminário de Alimentação 

Escolar para América Latina e Caribe no Peru. O encontro 

regional intitulado “Alimentação Escolar, uma ferramenta 

de proteção social para o desenvolvimento sustentável e 

a inclusão social” contou com apresentações e mesas 

redondas sobre estrutura e gerenciamento dos 

programas de alimentação escolar latino-americanos, 

além de visitas a escolas em Lima para que os 

participantes conhecessem o programa de alimentação 

escolar do Peru, chamado de QualiWarma, que na língua 

local significa “criança saudável”. O seminário reuniu 

mais de 200 participantes, incluindo representantes de 

governos, especialistas regionais e internacionais de 

alimentação escolar e organizações públicas e privadas 

de 17 países da região.

No Peru, a comunidade local tem um papel ativo na 

preparação das refeições: as mães das crianças se 

voluntariam para checar a qualidade da comida servida às 

crianças nas escolas. Em 2015, quase 85 milhões de 

crianças na América Latina e Caribe receberam um café da 

manhã, lanche da tarde ou almoço todos os dias em suas 

escolas, e os países investiram quase US$ 4,3 bilhões para 

fornecer comida aos estudantes, de acordo com o relatório 

Estado da Alimentação Escolar no Mundo, do WFP. 

In 2015, to discuss the challenges and ways forward of 

school feeding in Latin America, the Centre of Excellence 

participated in the 7th School Feeding Seminar for Latin 

America and the Caribbean in Peru. The regional meeting 

entitled “School Feeding, a Social Protection Tool for 

Sustainable Development and Social Inclusion” featured 

presentations and round tables on the structure and 

management of Latin American school feeding 

programmes, as well as visits to schools in Lima for 

participants to get to know Peru’s school feeding 

programme, called QualiWarma, which means “healthy 

child” in the local language. The seminar brought over 

200 participants together, including government 

representatives, regional and international school 

feeding experts, and public and private organizations 

from 17 countries in the region.

In Peru, the local community has an active role in meal 

preparation: mothers volunteer to check the quality of 

food served to children in schools. In 2015, nearly 85 

million children in Latin America and the Caribbean 

received a breakfast, afternoon snack, or lunch every day 

at school. Countries invested nearly USD4.3 billion to 

provide food to students, according to WFP’s State of 

School Feeding Worldwide report. 



10 anos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil UMA DÉCADA DE COOPERAÇÃO134

Em 2016, o Peru fez parte de um grupo de outros 

10 países que vieram ao Brasil, com apoio do 

Centro de Excelência e do governo brasileiro, para 

o Dia de Alimentação Escolar e Nutrição. 

Organizado pelo Centro de Excelência, esse 

encontro reuniu pontos importantes da 

experiência do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), principalmente para 

países que ainda não tinham vindo ao Brasil em 

visita de estudos. Além de representantes dos 

governos e do WFP, o evento contou com a 

participação do Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC). 

Aproveitando a agenda no Brasil, o grupo 

também participou de um seminário sobre 

políticas sociais e de visitas de campo para 

conhecer as melhores práticas em segurança 

alimentar e nutricional.

A colaboração entre o Centro de Excelência, o 

WFP e o governo do Peru, que começou com a 

promoção da alimentação escolar, incluiu 

também ações de nutrição no âmbito do Projeto 

Nutrir o Futuro, em 2020. Como uma das 

primeiras atividades, um seminário com o setor 

de saúde dos três países do projeto - Brasil, 

Colômbia e Peru - teve como objetivo apresentar 

e discutir as políticas de alimentação e nutrição. 

Em 2021, um segundo seminário lançou o 

primeiro produto do projeto, “Policy Brief #1: 

Obesidade Infantil – estratégias de prevenção e 

cuidado (em nível local)” e reuniu os parceiros 

Ministério da Saúde e a Agência Brasileira de 

Cooperação em um evento online, que contou 

com a participação de especialistas de várias 

áreas, incluindo gestores públicos locais, que 

compõem um dos públicos-alvo da publicação. 

In 2016, Peru was part of a group of 10 other 

countries that came to Brazil, with support from 

the Centre of Excellence and the Brazilian 

government, for the School Feeding and Nutrition 

Day. Organized by the Centre of Excellence, this 

meeting highlighted important points from 

National School Feeding Programme (PNAE) 

experience, especially for countries that had not 

yet come to Brazil on a study visit. Government 

and WFP representatives, the National Fund for 

Education Development (FNDE), and the Brazilian 

Cooperation Agency (ABC) all attended the event. 

Taking further benefit of their schedule in Brazil, 

the group also participated in a seminar on social 

policies and in field visits to learn about best 

practices in food and nutrition security.

The collaboration between the Centre of 

Excellence, the WFP, and the Government of Peru, 

which began with the promotion of school 

feeding, also included nutrition actions under the 

Nurture the Future project in 2020. As one of its 

first activities, a seminar with the health sector of 

the three countries involved in the project – Brazil, 

Colombia, and Peru – presented and discussed 

food and nutrition policies. In 2021, a second 

seminar launched this project’s first product, 

“Policy Brief #1: Childhood Obesity – Strategies for 

Prevention and Care (at Local Level)” and brought 

the Ministry of Health and the Brazilian 

Cooperation Agency together in an online event, 

which was attended by experts from various 

areas, including local public managers, who make 

up one of the publication’s target audiences. 



10 anos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil UMA DÉCADA DE COOPERAÇÃO134 A DECADE OF COOPERATION 10 years of the WFP Centre of Excellence against Hunger in Brazil 135

Foto/Photo: WFP/Guillermo Galdos



10 anos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil UMA DÉCADA DE COOPERAÇÃO136

Também em 2021, o Tour Virtual “Vinculando a agricultura 

familiar às compras públicas no Peru e no Brasil” promoveu 

um espaço de Cooperação Sul-Sul entre os governos 

peruano e brasileiro para compartilhar conhecimentos, 

boas práticas e lições aprendidas no desenvolvimento de 

programas de alimentação escolar local. Especialistas da 

Agência Brasileira de Cooperação, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e da Secretaria de 

Agricultura Familiar e Cooperativas do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentaram o 

modelo de sucesso do Brasil para a compra de insumos da 

agricultura local para a alimentação escolar. A atividade foi 

organizada pelo escritório de país do WFP no Peru, com o 

apoio Centro de Excelência e do Escritório Regional do WFP 

no Panamá. O evento marcou a fase final de uma série de 

intercâmbios virtuais dentro do projeto “Promovendo a 

Participação de Pequenos e Médios Agricultores em 

Compras Públicas para Melhorar a Nutrição de Escolares 

no Peru”. 

Also in 2021, the Virtual Tour “Linking smallholder farming 

to public purchases in Peru and Brazil” promoted a space 

for South-South Cooperation between the Peruvian and 

Brazilian governments to share knowledge, good practices, 

and lessons learned in the development of local school 

feeding programmes. Experts from the Brazilian 

Cooperation Agency, the National Fund for Education 

Development, and the Smallholder Agriculture and 

Cooperatives Secretariat, within the Ministry of Agriculture, 

Livestock and Supply, presented Brazil’s successful model 

for purchases of local agricultural for school feeding. The 

activity was organized by WFP country office in Peru, with 

support from the Centre of Excellence and the WFP 

Regional Bureau in Panama. The event marked the final 

phase of a series of virtual exchanges within the project 

“Promoting the Participation of Small and Medium Farmers 

in Public Purchases to Improve the Nutrition of 

Schoolchildren in Peru”. 
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Com uma população de pouco mais de 50 milhões de 

habitantes, o Quênia vem experimentando um rápido 

desenvolvimento, tendo alcançado o status de país de 

renda média-baixa em 2014. Apesar de seu crescimento, 

muitas vulnerabilidades sociais e econômicas persistem 

no país. Isso é parcialmente impulsionado pela 

fragilidade da proteção social e pelo fraco desempenho 

dos sistemas alimentares. Os programas escolares 

entregues pelo WFP e pelo governo do Quênia atuam 

como ferramentas para fortalecer a capacidade do país e 

garantir o acesso a alimentos seguros e nutritivos para 

crianças em idade escolar. Esses programas são também 

meios importantes para aumentar a resistência a 

vulnerabilidades, choques e estresse, especialmente para 

agricultores familiares.

A alimentação escolar vinculada à agricultura local é o 

principal programa escolar no Quênia e tornou-se uma 

importante rede de segurança para crianças e 

moradores rurais desde 1980. Hoje, o WFP, ao lado do 

Ministério da Educação queniano, fornece refeições 

nutritivas a 1,5 milhão de crianças nos distritos mais 

inseguros do país. Desde 2009, as intervenções de 

refeições escolares passaram do WFP para uma 

modalidade de alimentação escolar vinculada à 

agricultura local liderada pelo governo, o que garante 

que os alimentos são comprados de agricultores locais, 

promovendo o desenvolvimento econômico local. 

With a population of just over 50 million, Kenya has been 

experiencing rapid development, having achieved the 

status of a lower-middle income country in 2014. Despite 

its growth, many social and economic vulnerabilities 

persist in the country. This is partially driven by social 

protection fragility and underperforming food systems. 

School-based programmes delivered by WFP and the 

Government of Kenya act as tools to strengthen the 

country’s capacity and ensure access to safe and 

nutritious food for schoolchildren. These programmes 

are also important means to build resilience to 

vulnerabilities, shock, and stress, particularly for 

smallholder farmers.

Home-grown school meals represent the leading school-

based programme in Kenya and have become an 

important safety net for children and rural residents 

since 1980. Today, WFP supports the Ministry of 

Education in providing nutritious meals to more than 1.5 

million children in Kenya’s most food-insecure counties. 

Since 2009, school meals interventions transitioned from 

WFP to a government-led home-grown school feeding 

modality, which guaranteed the purchase of food from 

local farmers, promoting local economic development. 
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Em 2009, também começou a cooperação do Quênia com 

o governo do Brasil quando o escritório de país do WFP 

começou a se beneficiar de intercâmbios Sul-Sul com 

funcionários do Ministério da Educação Brasileiro. Entre 

2011 e 2017, o Quênia recebeu apoio direto do Centro de 

Excelência contra  a Fome do WFP no Brasil para fortalecer 

seu programa de alimentação escolar e desenvolver a 

Estratégia Nacional de Alimentação Escolar e Nutrição. 

Em 2013, o governo queniano começou a se preparar para 

a expansão sustentável do seu programa de alimentação 

escolar ligado à agricultura local, que ocorreu entre 2014 e 

2018. Essa transição teve como objetivo a construção de 

um programa de alimentação escolar no Quênia que fosse 

totalmente gerido pelo governo nacional, com ações 

integradas em educação e nutrição, e um programa que 

comprasse de agricultores familiares locais, estimulando o 

desenvolvimento econômico local. 

Em 2015, o Centro de Excelência, o WFP e o governo 

brasileiro organizaram uma missão técnica ao Quênia 

para apoiar o governo daquele país na construção da 

Estratégia Nacional de Alimentação Escolar e Nutrição. 

Essa iniciativa foi apoiada pelo Departamento de 

Desenvolvimento Internacional do Governo do Reino 

Unido (DFID). Em 2016, uma visita de estudos teve como 

objetivo entender como o Brasil conseguiu integrar suas 

políticas e programas sociais nas áreas de segurança 

alimentar, nutrição, geração de renda, refeições escolares 

e agricultura familiar. Após a missão, o Centro de 

Excelência apoiou de forma remota e presencial o WFP e o 

governo do Quênia nas análises da estratégia. 

Also in 2009, the cooperation between Kenya and the 

Brazilian government began when the WFP country office 

started to benefit from South-South exchanges with 

officials of the Brazilian Ministry of Education. Between 

2011 and 2017, Kenya received direct support from the 

WFP Centre of Excellence against Hunger in Brazil to 

strengthen its school feeding programme and develop 

the National School Meals and Nutrition Strategy. 

In 2013, the Kenyan government began to prepare for 

the sustainable expansion of its home-grown school 

feeding programme, which took place between 2014 and 

2018. This transition aimed to build a school feeding 

programme to be fully run by the Kenyan national 

government, with integrated actions in education and 

nutrition, and a programme that purchased from 

smallholder farmers – thereby stimulating local economic 

development. 

In 2015, Brazilian officials from the WFP Centre of 

Excellence went on a technical mission to Kenya to 

support the country’s government in building the 

National School Meals and Nutrition Strategy. This 

initiative was supported by the UK Department for 

International Development (DFID). In 2016, a study visit 

to Brazil had the goal of understanding how Brazil 

managed to integrate its social policies and programmes 

in the areas of food security, nutrition, income 

generation, school meals, and smallholder farming. 

Following the mission, the Centre of Excellence offered 

remote and face-to-face support for the WFP country 

office and the government of Kenya in the analysis of the 

strategy. 
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Em 2018, o governo queniano aprovou formalmente e lançou a Estratégia Nacional de 

Alimentação Escolar e Nutrição. O documento apresenta cinco objetivos estratégicos, 

incluindo a promoção da sustentabilidade do programa de alimentação escolar para 

promover o desenvolvimento local e inclusivo. A aprovação da Estratégia é resultado 

do compromisso do governo e do WFP de melhorar a alimentação escolar no país e 

garantir o direito à alimentação e nutrição para os jovens quenianos. Em 2019, o 

processo de transferência de responsabilização do programa de alimentação escolar 

do WFP para o governo do Quênia foi finalizado. Apesar da conclusão do processo, o 

WFP continua atuando como parceiro do governo do Quênia, colaborando com apoio 

técnico, sempre que necessário. 

Para registrar o resultado do trabalho de apoio técnico, o Centro de Excelência 

desenvolveu, em parceria com o WFP e com o governo do Quênia, o documento 

“Experiências de Países: Quênia”,  publicado no primeiro semestre de 2021. A 

publicação detalha a jornada do país no desenvolvimento do seu programa nacional 

de alimentação e o papel do Centro de Excelência em parceria com o governo do Brasil 

nesse processo.

In 2018, the Kenyan government formally approved and launched the National School 

Feeding and Nutrition Strategy. The document presents five strategic objectives, 

including promoting the sustainability of the school feeding programme to promote 

local and inclusive development.  The approval of the Strategy in May of 2018 is a 

result of the Government’s and WFP’s commitment to improve school meals in the 

country and to guarantee the right to food and nutrition to the Kenyan youth. In 2019, 

the process of transitioning responsibility from the WFP School Feeding Programme to 

the government of Kenya was finalized. However, even though the process is 

complete, WFP continues to act as a partner to the Government of Kenya, 

collaborating with technical support where necessary. 

To record the result of this technical support work, the Centre of Excellence developed, 

in partnership with WFP and the Government of Kenya, the document “Country Cases: 

Kenya”, published in the first half of 2021. The publication details the country’s journey 

towards developing its national school feeding programme and the role of the Centre of 

Excellence in partnership with the Government of Brazil in this process.





Foto/Photo: WFP/ Martin Karimi



10 anos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil UMA DÉCADA DE COOPERAÇÃO148

Togo Togo
Em 23 de junho de 2020, a Assembleia Nacional do Togo aprovou, por 

unanimidade, a Lei Nacional de Alimentação Escolar. Esse é o mais 

recente desenvolvimento dos esforços do país para garantir um quadro 

robusto de alimentação escolar. A lei é resultado de um longo processo 

de advocacy, análise das experiências de outros países e intensa 

cooperação - um processo do qual o WFP se orgulha de ter feito parte. 

Desde a aprovação, o governo nacional do Togo vem implementando o 

programa de Alimentação Escolar de acordo com as orientações dessa 

Lei, que estabelecem princípios de coordenação, mecanismos de 

conformidade e outros aspectos avançados de gestão de programas. 

Entre outras disposições importantes, a Lei estabelece a criação de uma 

agência exclusivamente dedicada à alimentação escolar. Com um 

instrumento legal para garantir e regular a implementação do 

programa, a alimentação escolar no Togo está a caminho de se tornar 

uma forte política estatal.  

On June 23, 2020, the National Assembly of Togo unanimously approved 

the National School Feeding law. This is the latest development in the 

country’s efforts to ensure a robust school feeding framework. The law 

is the result of a long process of advocacy, analysis of experiences of 

other countries, and intense cooperation - a process of which the WFP is 

proud to have been a part. 

Since the approval, the National Government of Togo has been 

implementing the School Feeding Programme in accordance with this 

law’s guidelines, which establish coordination principles, compliance 

mechanisms, and other advanced aspects of programme management. 

Among other important provisions, the law establishes the creation of 

an agency exclusively dedicated to school feeding. With a legal 

instrument to ensure and regulate the implementation of the 

programme, school feeding in Togo is on its way to becoming a strong 

State policy.  
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As operações de alimentação escolar no Togo foram implementadas por vários parceiros nas últimas décadas. Desde 

2008, o Projeto Comunitário de Redes de Desenvolvimento e Segurança (PDCplus), apoiado pelo Banco Mundial, tem 

sido a principal iniciativa para fornecer refeições em mais de 300 escolas em todo o país. A iniciativa alcança cerca de 

90 mil alunos de mais de 300 escolas nas cinco regiões do país, o que representa 6% das escolas primárias públicas do 

Togo. Nesse modelo, as cantinas escolares garantem uma refeição por dia, cinco dias por semana, preparada no 

ambiente escolar. Desde 2017, a coordenação da alimentação escolar é realizada pela Agência Nacional de Apoio 

Local (ANADEB) e a partir de 2018 o modelo de alimentação escolar foi chamado de abordagem comunitária, pois 

proporciona uma forte mobilização das comunidades na implementação da alimentação escolar. 

Em 2014, uma delegação do governo do Togo realizou uma visita de estudo no Brasil, organizada pelo Centro de 

Excelência e pelo escritório de país do WFP no Togo, para conhecer a experiência brasileira em alimentação escolar 

vinculada à agricultura local. Como seguimento dessa visita, em 2015, o Centro de Excelência, com o apoio do governo 

brasileiro, realizou uma série de missões ao Togo para apoiar o país no desenvolvimento de sua Política Nacional de 

Alimentação Escolar. Em 2016, o governo do Togo realizou o primeiro fórum nacional de alimentação escolar, que 

contou com a presença de 300 pessoas, incluindo atores nacionais no âmbito da alimentação escolar e 

representantes do Brasil, Benim, Burundi, Côte D’Ivoire, Níger e Senegal. O fórum discutiu a implementação da Política 

Nacional de Alimentação Escolar do Togo em uma série de mesas-redondas, grupos de trabalho e visitas de campo e 

recomendou a adoção de uma lei de alimentação escolar. 

School feeding operations in Togo have been implemented by several partners in recent decades. Since 2008, The 

Community Development and Safety Networks Project (PDCplus), supported by the World Bank, has been the leading 

initiative to provide meals in more than 300 schools across the country. The initiative reaches about 90 thousand 

students from more than 300 schools in the five regions of the country, which represents 6% of Togo’s public primary 

schools. In this model, school canteens guarantee one meal a day, five days a week, prepared in the school 

environment. Since 2017, the coordination of school feeding is carried out by the National Local Support Agency 

(ANADEB) and from 2018 the school feeding model was called a community approach, because it provides a strong 

mobilization of communities in the implementation of school feeding. 

In 2014, a delegation from the Government of Togo made a study visit to Brazil, organized by the Centre of Excellence 

and the WFP country office in Togo, to learn about the Brazilian experience with home-grown school feeding. As a 

follow-up to this visit, in 2015, the Centre of Excellence, with support of the Brazilian government, carried out a series 

of missions to Togo to support the country in the development of its National School Feeding policy. In 2016, the 

Government of Togo held the first national forum on school feeding, which was attended by 300 people, including 

national actors in the field of school feeding and representatives from Benin, Burundi, Niger, Côte D’Ivoire, and 

Senegal. The forum discussed the implementation of Togo’s National School Feeding Policy through a series of round 

tables, working groups, and field visits. The event recommended the adoption of a school feeding law. 
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Em 2017, a primeira versão da lei foi concluída em um seminário no Togo que reuniu representantes de 

vários ministérios do estado togolês, líderes tradicionais, representantes de organizações da sociedade civil, 

o WFP e o Centro de Excelência. O projeto de lei foi aprovado pelo Conselho de Ministros dois anos depois, 

em 2019, após uma série de discussões e alterações. Entre outras disposições importantes, a Lei estabelece 

a criação de uma agência exclusivamente dedicada à alimentação escolar. 

Os esforços conjuntos entre o Centro de Excelência e o WFP para apoiar o governo do Togo no 

fortalecimento das capacidades nacionais de alimentação escolar incluiu, ao longo dos anos, além do 

estabelecimento de bases legais e normativas, uma comunicação regular e o compartilhamento de 

experiências por meio de missões presenciais, atividades remotas e facilitação da participação do Togo em 

eventos para trocas com países do sul global, como o Fórum Global de Nutrição Infantil. 

Em 2018, o trabalho do Centro de Excelência no Togo foi estudado pela Universidade de Columbia como 

parte de um projeto sobre experiências relevantes de Cooperação Sul-Sul e, entre 2018 e 2019, o Centro de 

Excelência foi procurado para examinar novas possibilidades para modelos de implementação de 

alimentação escolar, como o projeto-piloto “Escolas de Excelência”. 

In 2017, the first version of the law was completed at a seminar in Togo that brought together representatives of 

various Togolese State ministries, traditional leaders, representatives of civil society organizations, the WFP 

country office, and the Centre of Excellence. The bill was approved by the Council of Ministers two years later, in 

2019, after a series of discussions and alterations. Among other important provisions, the law establishes the 

creation of an agency exclusively dedicated to school feeding. 

Over the years, the joint efforts between the Centre of Excellence and the WFP to support the Government of 

Togo in strengthening national school feeding capacities included establishing legal and normative bases; 

regular communication; and sharing experiences through face-to-face missions, remote activities, and facilitation 

of Togo’s participation in events for South-South exchanges, such as the Global Child Nutrition Forum. 

In 2018, Columbia University studied the Centre of Excellence’s work in Togo as part of a project on relevant 

experiences of South-South Cooperation. Between 2018 and 2019, the Centre of Excellence was contacted to 

examine new possibilities for school feeding implementation models, such as the pilot project “Schools of 

Excellence”. 
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União
Africana

African Union
O Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil apoiou a União Africana 

(UA) no processo de consolidação da sua Estratégia Educacional Continental 

para a África (CESA), que foi aprovada pela Comissão da União Africana em 

2016. Tanto a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável quanto a 

Agenda 2063 da UA incluem uma revolução da educação e capacitação na 

África. Desde a apresentação da CESA, o WFP uniu forças com a UA para apoiar 

a incorporação da alimentação escolar na Estratégia. Com a Cooperação Sul-

Sul e Triangular, os escritórios de país do WFP e o Centro de Excelência 

desenvolveram uma série de ferramentas, estruturas e documentos para 

tornar a alimentação escolar uma parte integral da CESA. A entrega completa 

desses produtos ocorreu em 2020, e a UA está atualmente avançando com 

propriedade integral. 

The WFP Centre of Excellence Against Hunger in Brazil supported the African 

Union (AU) in the process of consolidating its Continental Education Strategy for 

Africa (CESA), which the African Union Commission approved in 2016. Both the 

2030 Agenda for Sustainable Development and the 2063 Agenda of the AU 

include a revolution in education and empowerment in Africa. Since the 

presentation of CESA, WFP joined forces with the AU to support the incorporation 

of school feeding into the strategy. With South-South and Triangular 

Cooperation, WFP country offices and the Centre of Excellence developed a 

series of tools, structures, and documents to make school feeding an integral 

part of CESA. Full delivery of these products took place in 2020, and the AU is 

currently moving forward with full ownership. 
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Apesar das conquistas recentes, é importante destacar o 

papel dos esforços de cooperação na priorização da 

alimentação escolar na CESA. Entre 2012 e 2014, o Centro 

de Excelência recebeu várias delegações de estados-

membro da UA e organizou eventos regionais e 

internacionais na África para promover discussões sobre 

a ligação entre a alimentação escolar e o desenvolvimento 

rural. Em 2015, após um robusto diálogo político e 

trabalho de advocacy do Escritório Africano do WFP e do 

Centro de Excelência para tornar a alimentação escolar 

uma prioridade continental, o Departamento de Recursos 

Humanos, Ciência e Tecnologia da UA enviou uma 

delegação ao Brasil para aprender sobre a experiência em 

alimentação escolar. Eles trocaram conhecimentos com a 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre 

as estratégias e programas do país para promover 

segurança alimentar e nutricional, assim como o 

desenvolvimento educacional.

Despite recent achievements, it is important to highlight 

the role of cooperation efforts in prioritizing school 

feeding in CESA. From 2012 to 2014, the Centre of 

Excellence  hosted several national delegations from 

African Union (AU) member states and organised many 

regional and international events in Africa to foster 

discussions on the connection between school feeding 

and rural development. In 2015, after the WFP African 

Office and the Centre of Excellence executed robust policy 

dialogue and advocacy work to make school feeding a 

continental priority, the AU Department of Human 

Resources, Science and Technology sent a delegation to 

Brazil to learn about the school feeding experience. They 

exchanged knowledge with the Brazilian Cooperation 

Agency (ABC) and the National Fund for Education 

Development (FNDE) on the country’s strategies and 

programmes to promote food and nutrition security and 

educational development.
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Enquanto a Estratégia estava sendo desenvolvida, a UA e o WFP iniciaram um novo ciclo de política pública de alimentação 

escolar no continente como resultado dos eventos de Sul-Sul, com intercâmbios de conhecimento com o Brasil. O esforço 

de incluir refeições escolares como um dos pilares prioritários da CESA foi formalizado em uma decisão complementar 

aprovada em 2016, após a Estratégia ser lançada. Nessa decisão, o departamento une forças ao Centro de Excelência e ao 

Escritório Africano do WFP para desenhar parcerias multissetoriais para alimentação escolar por meio de redes públicas 

formais. Para realizar essa tarefa, o Escritório Africano do WFP e o Centro de Excelência, em parceria com o governo 

brasileiro e a comissão da UA, desenhou e entregou três resultados: as ferramentas para um cluster continental de 

alimentação escolar, um estudo sobre alimentação escolar e um quadro de monitoramento e avaliação. Além desses 

produtos, houve o estabelecimento de um comitê Multidisciplinar de Especialistas Africanos para facilitar a implementação 

da agenda. Vários países se mobilizaram para estabelecer a Rede Pan-Africana de Alimentação Escolar (REPANS) e uma 

plataforma online de conhecimentos em 2016. Para apoiar no processo, a UA requisitou ao Centro de Excelência e ao 

Escritório Africano do WFP um estudo sobre o impacto da alimentação escolar na qualidade e inclusividade da educação 

em países da UA, e a maneira como isso pode facilitar um progresso em vários setores. 

Outro resultado importante desse trabalho foi a designação do 1º de março como o Dia Africano da Alimentação Escolar. 

A data marcou o compromisso dos países africanos com a promoção de programas de alimentação escolar vinculados à 

produção local de alimentos como estratégia para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A primeira edição 

da celebração aconteceu em 2016 no Níger e foi seguida pela comemoração no Congo em 2017, no Zimbábue em 2018 e 

em Côte d’Ivoire em 2019. Entre 2016 e 2019, houve apoio do Centro de Excelência e do governo do Brasil na organização 

dos eventos do Dia Africano da Alimentação Escolar. 

While the strategy was being developed, AU and WFP began a new cycle of school feeding policies in the continent as a 

result of the South-South events, with knowledge exchanges with Brazil. The effort to include school meals as one of the 

priority pillars of CESA was formalized in a complementary decision approved in 2016, after the strategy was launched. With 

this decision, the department joins forces with the Centre of Excellence and the WFP Africa Office to design multisectoral 

partnerships for school feeding through formal public networks. To accomplish this task, the WFP Africa Office and the 

Centre of Excellence, in partnership with the Brazilian government and the AU Commission, designed and delivered three 

results: tools for a continental school feeding cluster, a study on school feeding, and a monitoring and evaluation framework. 

In addition to these products, a Multidisciplinary Committee of African Experts was established to facilitate the 

implementation of the agenda. Several countries mobilized to establish the Pan-African School Feeding Network (REPANS) 

and an online knowledge platform in 2016. To support the process, the AU requested from the Centre of Excellence and the 

WFP Africa Office a study on the impact of school feeding on the quality and inclusiveness of education in AU countries and 

how this can facilitate progress in various sectors. 

Another important result of this work was the designation of March 1 as the African Day of School Feeding. The date 

marked the commitment of African countries to promoting home-grown school feeding programmes as a strategy to 

achieve the Sustainable Development Goals. The first edition of this celebration took place in 2016 in Niger and was followed 

by the celebration in Congo in 2017, in Zimbabwe in 2018, and in Côte d’ivoire in 2019. Between 2016 and 2019, the Centre 

of Excellence and the government of Brazil supported the organization of the African Day of School Feeding events. 
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Em 2017, a UA criou clusters temáticos para implementar 

objetivos específicos da CESA. Em cada cluster, as partes 

interessadas podem acessar informações sobre o 

desenho e implementação de programas de alimentação 

escolar. O cluster formal de alimentação escolar da CESA 

foi lançado também em 2017, e seus membros indicaram 

um time para coordenar o trabalho. Em 2018, o Centro de 

Excelência e o Escritório Africano do WFP elaboraram 

todos os documentos de apoio para organizar os clusters 

em um processo consultivo. Em 2019, esses documentos 

foram entregues à UA durante o terceiro Dia Africano da 

Alimentação Escolar e, desde 2020, o cluster multinacional 

e multissetorial opera sob a liderança da UA. Ele é 

composto da UA, WFP, FAO, UNESCO e representantes 

dos Ministérios da Educação e da Cultura de estados-

membro, que guiam as ações do cluster e são usados para 

desenhar um plano estratégico e operacional para 

alcançar a visão e objetivo da CESA até 2023. Essa 

experiência e metodologia encorajaram parcerias públicas 

efetivas por meio de redes formais pertencentes a 

organizações regionais. Para replicar essa experiência, é 

importante conscientizar os criadores de políticas e os 

responsáveis pelas decisões. Também devem haver 

organizações regionais que possam tomar propriedade 

dos processos e sistemas.

In 2017, the AU created thematic clusters to implement 

specific objectives of CESA. In each cluster, stakeholders 

can access information on the design and implementation 

of school feeding programmes. The formal CESA school 

feeding cluster was also launched in 2017, and its 

members appointed a team to coordinate the work. In 

2018, the Centre of Excellence and the WFP Africa Office 

prepared all supporting documents to organize the 

clusters in a consultative process. In 2019, these 

documents were delivered to the AU during the third 

African Day of School Feeding. Since 2020, the multinational 

and multisectoral cluster operates under AU leadership. It 

is composed of the AU, WFP, FAO, UNESCO, and 

representatives of the Ministries of Education and Culture 

of member states, which guide cluster actions and are 

used to design a strategic and operational plan to achieve 

the vision and goal of CESA by 2023. This experience and 

methodology encouraged effective public partnerships 

through formal networks in regional organizations. To 

replicate this experience, it is important to raise awareness 

among policymakers and decision makers. There should 

also be regional organizations that can take ownership of 

processes and systems.
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GCNF - Global 
Child Nutrition 

Foundation 
Desde 1997, o Fórum Global de Nutrição Infantil reúne anualmente líderes de países em 

desenvolvimento para cinco dias de treinamento, assistência técnica e planejamento 

intensivos, direcionados ao estabelecimento de programas sustentáveis de alimentação 

escolar operados pelos próprios países. O evento é considerado o maior fórum anual de 

alimentação escolar do mundo e é realizado pela Global Child Nutrition Foundation (GCNF). 

Entre 2013 e 2019, o Centro de Excelência do WFP no Brasil apoiou a organização do Fórum 

e facilitou a participação de dezenas de governos nacionais nas suas edições anuais, 

sempre com o apoio do WFP e do governo brasileiro, no âmbito do projeto com a Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC) e com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), além do apoio do Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino 

Unido (DFID), no contexto dos projetos PNSDI e CALBEE nas edições de 2014, 2015 e 2016. 

Since 1997, the Global Child Nutrition Forum has annually brought together leaders from 

developing countries for five days of intensive training, technical assistance, and planning, 

aimed at establishing sustainable school feeding programmes operated by the countries 

themselves. The event is considered the largest annual school feeding forum in the world 

and is hosted by the Global Child Nutrition Foundation (GCNF). 

Between 2013 and 2019, the WFP Centre of Excellence in Brazil supported the Forum 

organization and facilitated the participation of dozens of national governments in the 

annual events, with support from the WFP and the government of Brazil, within the project 

framework with the Brazilian Cooperation Agency (ABC) and the National Fund for 

Education Development (FNDE). The Centre also had support from the UK Department for 

International Development (DFID), as part of PNSDI and CALBEE, for the forums held in 

2014, 2015, and 2016. 

167



10 anos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil UMA DÉCADA DE COOPERAÇÃO168

A parceria com o GCNF, ao longo dos anos, permitiu ao 

Centro de Excelência, ao governo brasileiro e aos países 

apoiados uma participação de forma ativa em discussões 

globais sobre alimentação escolar por meio de trocas 

diretas nas reuniões com os países ou nos exemplos de 

boas práticas e desafios em atividades oferecidas pelo 

Fórum.  

A edição de 2013, realizada no Brasil, foi a primeira fora 

da África ou dos Estados Unidos e destacou o sucesso da 

experiência brasileira em seu programa de alimentação 

escolar. O Fórum recomendou a promoção de programas 

de alimentação escolar como um investimento nacional 

prioritário que complementa intervenções voltadas às 

crianças para promover seu desenvolvimento total. Em 

2014, o evento foi realizado na África do Sul com o objetivo 

de discutir o papel da nutrição como um componente 

fundamental de programas sustentáveis e eficazes de 

alimentação escolar, vinculados a programas de incentivo 

à agricultura local. Em 2015, com apoio do governo de 

Cabo Verde, o evento registrou um grande aumento na 

participação de representantes de países asiáticos, o que 

demonstrou o grande interesse regional na troca de 

experiências sobre segurança alimentar e nutricional e as 

diversas estratégias utilizadas por países do Sul para 

alcançá-la. 

Em 2016, o Fórum aconteceu na Armênia, com especial 

apoio do governo e WFP e do Social and Industrial Food 

Service Institute (SIFI) da Rússia e discutiu o desenho e a 

implementação de programas de alimentação escolar 

fortes e sustentáveis. Em 2017, foi a vez da cidade de 

Montreal sediar o Fórum com apoio do Breakfast Club do 

Canadá. Os cinco dias de discussões e intercâmbios sobre 

alimentação escolar entre governos, acadêmicos, 

profissionais da área, ONGs e o setor privado resultaram 

em recomendações como a integração dos programas de 

alimentação escolar às políticas, estratégias e planos 

nacionais, a aproveitamento das redes regionais de 

alimentação escolar existentes, a inclusão de questões de 

gênero no centro do desenho e da implementação de 

programas e a inclusão dos programas de alimentação 

escolar nos orçamentos nacionais, com alta prioridade. 

Over the years, the partnership with GCNF allowed the 

Centre of Excellence, the Brazilian government, and 

supported countries to actively participate in global 

discussions on school nutrition, as the Forum offered 

activities for direct exchanges, either in meetings with 

countries or in examples of good practices and challenges.  

The 2013 edition, in Brazil, was the first held outside Africa 

or the United States. It highlighted successes of the 

Brazilian experience in its school feeding programme. The 

Forum recommended the promotion of school feeding 

programmes as a priority national investment that 

complements interventions aimed at children to promote 

their full development. In 2014, the event was held in 

South Africa. Its goal was to discuss the role of nutrition as 

a key component of sustainable and effective school 

feeding programmes, linked to programmes that 

encourage local agriculture. In 2015, with support from 

the Government of Cape Verde, the event registered a 

large increase in the participation of representatives of 

Asian countries, which demonstrated the great regional 

interest in exchanging experiences on food and nutrition 

security and the various strategies global south countries 

use to achieve it. 

In 2016, the Forum took place in Armenia, with special 

support from the government, the WFP, and the Russian 

Social and Industrial Food Service Institute (SIFI). It 

discussed the design and implementation of strong and 

sustainable school feeding programmes. In 2017, the city 

of Montreal hosted the forum with support from Breakfast 

Club of Canada. The five days of discussions and exchanges 

on school feeding between governments, academics, 

professionals, NGOs, and the private sector resulted in 

recommendations such as: integrating school feeding 

programmes into national policies, strategies, and plans; 

using existing regional school feeding networks; including 

gender issues at the heart of the design and implementation 

of programmes; and including school feeding programmes 

in national budgets with high priority.
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Em 2018, o Fórum celebrou sua vigésima edição na Tunísia 

com um número recorde de participantes: 363 

representantes de 59 países, entre eles 30 autoridades de 

alto escalão, como ministros e ministros-adjuntos, e 197 

mulheres. O evento foi realizado com apoio do governo e 

escritório de país do WFP na Tunísia. Em 2019, a edição do 

Fórum no Camboja incluiu altos funcionários de governos, 

instituições multilaterais e representantes de organizações 

doadoras, setor comercial, ONGs e meios de comunicação 

e contou com o apoio do WFP e do governo do Camboja. 

Durante o evento, o Centro de Excelência promoveu o 

workshop “Transição e Apropriação Nacional de Programas 

de Alimentação Escolar: abordagens e experiências dos 

operadores locais”. O tema foi apresentado em âmbito 

global, com foco na construção das habilidades humanas e 

técnicas necessárias para esse processo. Tópicos 

abordados incluíram desenho de programas, engajamento 

do governo, construção de diálogo, entre outros. Ao longo 

de 2019, o Centro de Excelência também prestou assistência 

para a participação de representantes de Moçambique, 

São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Brasil no estudo 

“School Feeding Global Survey”, realizado pelo GCNF. 

Em 2020, como consequência da pandemia da COVID-19, 

o GCNF optou por substituir o evento presencial por uma 

série de eventos online no primeiro semestre e um fórum 

online no segundo semestre. O Centro de Excelência 

participou de um dos eventos online, em junho, com o 

tema: “Como fazer com que modalidades alternativas de 

alimentação sejam sustentáveis e seguras durante a crise 

da COVID-19?”. Em novembro, durante a edição online do 

Fórum, O Centro de Excelência, com o apoio da ABC, 

facilitou a participação do FNDE no painel “Alimentação 

Escolar como Ferramenta para Combater a Fome”. 

 

In 2018, the Forum celebrated its twentieth edition in 

Tunisia with a record number of participants: 363 

representatives from 59 countries, among them 30 high-

ranking authorities, such as ministers and deputy 

ministers, and 197 women. The event was held with 

support from the Tunisian government and the WFP 

country office. In 2019, the Cambodian edition of the 

forum included high government officials, multilateral 

institutions, representatives of donor organizations, the 

commercial sector, NGOs, and the media. It had support 

from the WFP and the Government of Cambodia. During 

the event, the Centre of Excellence promoted a workshop 

entitled “Transition and National Ownership of School 

Feeding Programs: Approaches and Experiences of Local 

Operators”. The theme was presented in a global context, 

focusing on construction of human and technical skills 

that are necessary for this process. Topics covered 

included programme design, government engagement, 

dialogue building, among others. Throughout 2019, the 

Centre of Excellence also supported the participation of 

representatives from Mozambique, São Tomé and 

Príncipe, Guinea-Bissau, and Brazil in the “School Feeding 

Global Survey”, conducted by GCNF. 

In 2020, as a consequence of the COVID-19 pandemic, the 

GCNF chose to replace the face-to-face event with a series 

of online events in the first semester and one online forum 

in the second semester. The Centre of Excellence 

participated in one of the online events, in June, themed 

“How to make alternative food modalities sustainable and 

safe during the COVID-19 crisis?”. In November, during the 

Forum’s online edition, the Centre of Excellence, with 

support from ABC, facilitated the FNDE participation in the 

panel “School Feeding as a Tool to Fight Hunger”. 
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Além da parceria inicial entre o WFP e o governo brasileiro por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) e da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ao longo dos anos o trabalho do Centro de Excelência despertou 

interesse de outros parceiros comprometidos com a expansão de políticas e de programas de segurança alimentar e 

nutricional com uma perspectiva multissetorial, particularmente programas de redes de proteção social que incluam a 

alimentação escolar conectada à agricultura local. A inclusão de outros projetos com novos parceiros internacionais 

ajudaram o Centro de Excelência a se tornar de fato um centro global para o diálogo de políticas públicas, aprendizagem 

Sul-Sul e capacitação em alimentação escolar, nutrição e segurança alimentar.

O escritório do Brasil foi o primeiro Centro de Excelência do WFP, seguido pela inauguração de um centro na China em 2016 

e outro na Côte D’Ivoire em 2019, este último com apoio do Centro de Excelência do Brasil e do governo brasileiro. Hoje, o 

Centro de Excelência do Brasil é considerado pelo WFP como grande promotor de soluções de segurança alimentar e 

nutricional, o que resulta em benefícios sociais e econômicos de longo prazo para crianças e populações vulneráveis em 

diversos países em desenvolvimento. Em 2021, o Centro de Excelência no Brasil recebeu demandas do WFP para apoio 

pontual no processo de criação do Centro do WFP em Luxor, Egito ainda sem data para o lançamento.  

Conheça alguns dos outros projetos desenvolvidos com participação do Centro de Excelência no Brasil ao longo desses dez anos:

Besides the initial partnership between WFP and the Government of Brazil, through the National Fund for Education 

Development (FNDE) and the Brazilian Cooperation Agency (ABC), the work of the Centre of Excellence has attracted 

interest of other partners committed to scaling up food and nutrition security policies and programmes, with a multi-

sectoral perspective, particularly the programmes within the social safety net that include home-grown school feeding. 

The inclusion of other projects with new international partners has helped the Centre of Excellence truly become a global 

hub for dialogue, South-South learning, and capacity building in school feeding, nutrition and food security.

The Brazil office was the first WFP Centre of Excellence, followed by the launch of a Centre in China in 2016 and another in 

Côte d’Ivoire in 2019 - the latter counted on support from the Brazil Centre of Excellence and the Brazilian government. 

Today, the WFP considers the Centre of Excellence in Brazil as a major promoter of food and nutrition security solutions, 

which results in long-term social and economic benefits for children and vulnerable populations in several developing 

countries. In 2021, the Centre of Excellence in Brazil received demands from the WFP for occasional support in the 

process of creating the WFP Centre in Luxor, Egypt – launch date to be confirmed.  

Get to know some of other projects developed with participation of the Centre of Excellence in Brazil over these ten years:
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Criado pelo Centro de Excelência, o Programa PAA África 

ou “Purchase from Africans for Africa”, foi inspirado no 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura 

familiar do Brasil. O PAA África promoveu segurança 

alimentar e nutricional e geração de renda para 

comunidades vulneráveis por meio de compras locais em 

cinco países (Etiópia, Malaui, Moçambique, Níger e Senegal) 

e contou com a colaboração do WFP e de seu programa P4P 

(Purchase for Progress), da FAO e do governo brasileiro, 

além do apoio do Departamento para o Desenvolvimento 

Internacional do Reino Unido (DFID). A experiência objetivou 

selecionar organizações de pequenos agricultores para 

recebimento de apoio  técnico que facilitasse o processo de 

compras locais para programas de alimentação escolar. O 

PAA África foi conduzido pelo Centro de Excelência entre 

2012 e 2014 e esteve sob a responsabilidade das sedes do 

WFP e da FAO, em Roma, entre 2014 e 2018. 

Created by the Centre of Excellence, the PAA Africa 

programme or “Purchase from Africans for Africa”, was 

inspired by the Food Acquisition Program (PAA) of 

smallholder agriculture in Brazil. PAA Africa promoted food 

and nutrition security and income generation for vulnerable 

communities through local procurement in five countries 

(Ethiopia, Malawi, Mozambique, Niger and Senegal) and had 

collaboration from WFP and its P4P programme (Purchase 

for Progress), FAO, and the Brazilian government, as well as 

support from the United Kingdom Department for 

International Development (DFID). The experiment aimed 

to select smallholder organizations to receive technical 

support that would facilitate the process of local purchases 

for school feeding programmes. The Centre of Excellence 

conducted PAA Africa between 2012 and 2014. The WFP and 

FAO headquarters in Rome took over between 2014 and 

2018. 
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Em uma união da experiência e conhecimento brasileiro e 

financiamento do DFID, o projeto Possibilitando Políticas 

de Capacidade e Segurança Alimentar na África – 

Potencializando as Experiências e Conhecimento do 

Brasil (CALBEE) apoiou países africanos com assistência 

técnica e discussões sobre políticas públicas por meio de 

workshops nacionais. O projeto durou de 2014 a 2017 e teve 

como objetivo melhorar a segurança alimentar em países 

africanos por meio do incentivo à alimentação escolar 

vinculada à agricultura local, de modo a investir na segurança 

alimentar de crianças africanas e possibilitar a inclusão de 

agricultores familiares em plataformas de demanda 

estruturada. Os fundos dos DFID para esses projetos 

contribuíram para a atuação do Centro de Excelência no 

apoio aos  governos no desenvolvimento de programas de 

alimentação escolar vinculados à agricultura local.

Uniting the Brazilian experience and knowledge with DFID 

financing, the project Enabling Food Security Policy and 

Capacity in Africa - Leveraging Brazil’s Experiences and 

Expertise (CALBEE) supported African countries with technical 

assistance and policy discussions through national workshops. 

The project lasted from 2014 to 2017 and aimed to improve 

food security in African countries through the encouragement 

of home-grown school feeding, so as to invest in the food 

security of African children and enable the inclusion of 

smallholder farmers in structured demand platforms. DFID 

funds for these projects contributed to the Centre of 

Excellence’s support work to governments in the development 

of home-grown school feeding programmes.
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Com o objetivo de apoiar e fortalecer o papel e o impacto do Brasil, dentro da Cooperação Sul-Sul, de estabelecer e avançar 

programas de proteção social nas áreas de segurança alimentar e nutrição, inclusão social e luta contra a pobreza, o 

projeto Parceria para Iniciativas de Desenvolvimento Social Nacional (PNSDI) uniu os esforços do Centro de 

Excelência, do então Ministério do Desenvolvimento Social e do DFID. Entre 2014 e 2017, o projeto respondeu a demanda 

de cinco países africanos - Etiópia, Quênia, Moçambique, Zâmbia e Gâmbia - que queriam aprender e se beneficiar da 

experiência e conhecimento brasileiros sobre programas sociais para diminuir a pobreza e a fome por meio de intercâmbios 

de conhecimentos, assistência técnica e apoio com os diálogos sobre políticas públicas. Essa foi a primeira parceria do 

Centro de Excelência com foco não somente na alimentação escolar, mas também no compartilhamento das experiências 

brasileiras de proteção social.  

Também em 2014, o Centro de Excelência assinou acordo de parceria com a Fundação Bill & Melinda Gates para o 

desenvolvimento do projeto Série Políticas Sociais e de Alimentação. O objetivo da pesquisa e publicação desse 

conteúdo foi o compartilhamento de conhecimentos e evidências sobre a experiência brasileira de combate à fome e à 

pobreza como forma de facilitar o desenvolvimento de capacidades de outros governos e atores relevantes na área de 

programas de proteção social com base na alimentação. Os estudos foram elaborados pelo Centro de Excelência em 

parceria com consultores independentes, a Fundação Getúlio Vargas e o Centro Internacional de Políticas de Crescimento 

Inclusivo (IPC-IG), além do apoio da Fundação Bill & Melinda Gates, e foram lançados em 2015.

In order to support and strengthen Brazil’s South-South cooperation role and impact in establishing and advancing social 

protection programmes in the areas of food security and nutrition, social inclusion, and the fight against poverty, the 

project Partnership for National Social Development Initiatives (PNSDI) joined efforts of the Centre of Excellence, the former 

Ministry of Social Development, and the DFID. Between 2014 and 2017, the project responded to demands of five African 

countries - Ethiopia, Kenya, Mozambique, Zambia, and The Gambia - which wanted to learn and benefit from the Brazilian 

experience and knowledge on social programmes to reduce poverty and hunger through knowledge exchanges, technical 

assistance, and support with public policies dialogue. This was the first Centre of Excellence partnership that focused not 

only on school feeding, but also on sharing Brazilian experiences in social protection.  

Also in 2014, the Centre of Excellence signed a partnership agreement with Bill & Melinda Gates Foundation to development 

the project Social and Food Policy series. The objective of researching and publishing this content was to share knowledge 

and evidence on the Brazilian experience of fighting hunger and poverty as a way to facilitate capacity development for 

other governments and relevant actors in the area of food-based social protection programmes. The studies were conducted 

by the Centre of Excellence in partnership with independent consultants, the Getúlio Vargas Foundation, and the 

International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), in addition to the support of Bill & Melinda Gates Foundation, and 

were launched in 2015.
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O Centro de Excelência assinou, em 2015, um novo acordo de parceria com a Fundação Bill & Melinda Gates para o 

desenvolvimento do projeto Apoiando a liderança brasileira em nutrição: diálogos nutricionais Brasil-África. Esse 

novo projeto pioneiro na área de nutrição do Centro de Excelência apoiou o fortalecimento de sistemas de nutrição 

nacionais para melhorar o status nutricional de populações vulneráveis, especialmente mulheres e crianças. Em linha com 

a estratégia da Fundação Bill & Melinda Gates, a política de nutrição do WFP e o engajamento do governo brasileiro com 

base nos resultados exitosos na drástica redução da desnutrição, o projeto desenvolveu capacidades por meio de 

treinamentos e trocas de experiências. 

In 2015, the Centre of Excellence signed a new partnership agreement with Bill & Melinda Gates Foundation to develop the 

project Supporting Brazilian Leadership on Nutrition: Brazil-Africa Nutrition Dialogues. This new pioneering 

nutrition project within the Centre of Excellence supported the strengthening of national nutrition systems to improve the 

nutritional status of vulnerable populations, especially women and children. In line with the Bill & Melinda Gates Foundation 

strategy, WFP’s nutrition policy and the Brazilian government’s engagement based on successful results of the drastic 

reduction of malnutrition, the project developed capacities through training and exchange of experiences. 

Foto/Photo: WFP/ Tsiory Andriantsoarana
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Em 2017, o Centro de Excelência lança o projeto Além do Algodão, que tem como objetivo apoiar produtores de algodão em 

pequena escala e instituições públicas de Benim, Moçambique, Quênia e Tanzânia. O projeto está trabalhando para conectar 

subprodutos do algodão (como o óleo da semente e a torta) e culturas alimentares associadas (como o milho, o sorgo e o 

feijão) a mercados confiáveis, inclusive programas de alimentação escolar. O objetivo é gerar renda para agricultores familiares 

e aumentar a segurança alimentar e nutricional em zonas rurais. Em muitos países produtores de algodão o principal desafio 

é encontrar mercados estáveis para os subprodutos do algodão e as culturas associadas. Ao estruturar melhor a cadeia de 

valor dos subprodutos do algodão e das culturas associadas, a iniciativa Além do Algodão vai contribuir para o aumento da 

renda e do nível de segurança alimentar e nutricional das famílias da zona rural, além de aumentar a produção agrícola, ao 

criar oportunidades de comercialização para programas de alimentação escolar e incentivos para que os agricultores 

familiares invistam na produção sustentável de algodão. O projeto Além do Algodão está sendo implementado pelo Centro 

de Excelência em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação e com o apoio financeiro do Instituto Brasileiro do Algodão.

In 2017, the Centre of Excellence launched the Beyond Cotton project, which aims to support small-scale cotton producers 

and public institutions in Benin, Mozambique, Kenya, and Tanzania. The project is working to connect cotton by-products (such 

as oil and cottonseed meal) and intercropped food crops (such as corn, sorghum, and beans) to trusted markets, including 

school feeding programmes. The goal is to generate income for smallholder farmers and increase food and nutrition security 

in rural areas. In many cotton-producing countries, the main challenge is to find stable markets for cotton by-products and 

intercropped food crops. By better structuring the value chain of cotton by-products and its intercroppings, the Beyond Cotton 

initiative will contribute to increasing income and level of food and nutrition security for rural families. It will also expand 

agricultural production by creating marketing opportunities for school feeding programmes and incentives for smallholder 

farmers to invest in sustainable cotton production. The Beyond Cotton project is being implemented by the Centre of Excellence 

in partnership with the Brazilian Cooperation Agency and with financial support from the Brazilian Cotton Institute.

Foto/Photo: WFP Centre of Excellence
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Em 2019, o Centro de Excelência formaliza o Projeto de cooperação Sul-Sul para o Enfrentamento da Múltipla Carga 

da Má-Nutrição em Escolares (Nutrir o Futuro), que é fruto de uma parceria entre a Coordenação-Geral de Alimentação 

e Nutrição do Ministério da Saúde, o Centro de Excelência e a Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações 

Exteriores. O projeto se baseia em uma troca horizontal de conhecimentos, principalmente no combate ao sobrepeso e 

obesidade infantil, e visa apoiar processos de fortalecimento das instituições públicas nacionais e dos setores de nutrição e 

saúde considerados fundamentais para a gestão das políticas públicas de alimentação e nutrição nos países parceiros. Este 

projeto deve ser implementado buscando sinergias e complementaridade com outras iniciativas brasileiras e internacionais 

do setor, bem como com as atividades desenvolvidas pelos escritórios de país do WFP na Colômbia e no Peru. Ao longo de 

2020 e 2021, vários seminários e eventos foram organizados no âmbito do projeto, incluindo uma live no YouTube que reuniu 

especialistas, gestores públicos e técnicos do Centro de Excelência contra a Fome do WFP para discutir a obesidade infantil 

para pré-lançamento da publicação “Policy Brief #1: Obesidade Infantil – estratégias para prevenção e cuidado (em nível 

local)”.

Além desses projetos, em 2020 o Centro de Excelência e a Universidade Técnica da Dinamarca (DTU) uniram forças para 

desenvolver soluções inteligentes para combater a fome e a desnutrição. O Centro de Excelência assinou um Memorando 

de Entendimento com o FoodLab, um laboratório de mudança de sistemas alimentares que faz parte do Centro de 

Inovação da DTU. O objetivo da parceria é produzir conjuntamente conhecimento, inovação e ferramentas para alimentação 

escolar, segurança alimentar e nutrição. Esta parceria combina pesquisa e a experiência prática do WFP no terreno para 

fornecer apoio remoto a escritórios de país e escritórios regionais do WFP e a governos do Sul Global. 

In addition to these projects, the Centre of Excellence and the Technical University of Denmark (DTU) joined forces in 2020 

to develop smart solutions to fight hunger and malnutrition. The Centre of Excellence signed a Memorandum of 

Understanding with FoodLab, a food systems change laboratory that is part of the DTU Innovation Center. The goal of this 

partnership is to jointly produce knowledge, innovation, and tools for school feeding, food security and nutrition. This 

partnership combines research and WFP’s hands-on experience on the ground to provide remote support to WFP country 

offices and regional bureaux and to governments in the Global South. 
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In 2019, the Centre of Excellence formalized the South-South Cooperation Project to tackle the Multiple Burden of 

Malnutrition in School-aged Children (Nurture the Future), which is the result of a partnership between the General 

Coordination of Food and Nutrition of the Ministry of Health, the Centre of Excellence, and the Brazilian Cooperation Agency, 

within the Ministry of Foreign Affairs. The project is based on a horizontal knowledge exchange, mainly on the fight against 

childhood overweight and childhood obesity, and aims to support processes to strengthen national public institutions and the 

nutrition and health sectors considered fundamental to manage food and nutrition policies in partner countries. This project 

should be implemented seeking synergies and complementarity with other Brazilian and international initiatives in the sector, 

as well as with the activities developed by WFP country offices in Colombia and Peru. Throughout 2020 and 2021, several 

seminars and events were organized within the project’s framework, including a live on YouTube that brought together 

experts, public managers, and technicians from the WFP Centre of Excellence against Hunger to discuss childhood obesity, as 

a pre-launch of the publication “Policy Brief #1: Childhood Obesity – Strategies for Prevention and Care (at local level)”.
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Desde 2011, o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial 
de Alimentos (WFP) no Brasil trabalha no fortalecimento de políticas 
públicas, apoiando os países a encontrarem soluções duradouras de 
combate à fome. Por meio da Cooperação Sul-Sul e com apoio de vários 
parceiros - incluindo governos, institutos de pesquisa, fundações e setor 
privado -, temos apoiado dezenas de países nesse processo. 

Em celebração aos 10 anos do Centro de Excelência, este livro reúne 
alguns dos principais acontecimentos nesse período, em formato de 
Linha do Tempo, assim como algumas Experiências de Países que 
mostram, de maneira clara, os resultados alcançados. Além disso, o 
leitor pode conhecer como as parcerias estratégicas regionais e vários 
projetos desenvolvidos ao longo dos anos trouxeram benefícios a 
populações vulneráveis.

Since 2011, the WFP Centre of Excellence against Hunger in Brazil has 
worked to strengthen public policies, supporting countries to fi nd lasting 
solutions to fi ght hunger. Through South-South Cooperation and with 
the support of various partners - including governments, research 
institutes, foundations and the private sector - we have supported 
dozens of countries in this process.

To celebrate 10 years of the Centre of Excellence, this book brings 
together some highlights of the period in a Timeline format, as well as a 
few Country Experiences that show some of the results achieved over 
time. In addition, the reader will fi nd out more about how regional 
strategic partnerships and various projects benefi ted vulnerable 
populations.


