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No II Seminário Regional do Programa Alimentar Mundial 

Trinta e oito membros da equipa do Programa Alimentar Mundial (PAM) e representantes de 

cerca de 30 países africanos participaram de 30 de Maio a 3 de Junho no II Seminário Regional 

do PAM sobre Alimentação Escolar com compra local de Alimentos, com o tema “Como 

integrar sistemas”, em Adis Abeba, na Etiópia. 

Organizado pela UA, Centro de Excelência contra a Fome do PAM, Escritório Regional do PAM 

para África e pelo Escritório do PAM para a UA, o seminário forneceu informações técnicas aos 

governos sobre como aprimorar o desenho e a implementação dos seus programas nacionais de 

alimentação escolar, e sobre a forma de os integrar em esquemas de protecção social, nutrição e 

agricultura. 

Durante os dois primeiros dias do evento, membros da equipa do PAM dinamizaram sessões de 

formação para discutir abordagens à alimentação escolar vinculadas à agricultura local e 

identificar os passos indispensáveis para a sua adaptação e a sua adopção a nível nacional. Na 

segunda parte do seminário, representantes da UA, dos seus Estados-membros e da Rede 

Africana de Alimentação Escolar juntaram-se aos debates. 

Passaram em revista os desafios que os países enfrentam ao desenhar e ao implementar os seus 

programas nacionais e exploraram opções para resolver problemas na gestão da cadeia de 

abastecimento e controlo de qualidade. 



Os participantes discutiram ainda a eficácia dos programas de alimentação escolar liderados por 

governos nacionais. Esse espaço de diálogo entre países foi uma oportunidade de partilha de 

experiências quanto a transferência de programas de alimentação escolar para uma gestão 

nacional e a ampliar as suas actividades. 

O último dia de evento foi dedicado ao lançamento oficial da primeira plataforma da Rede 

Africana de Alimentação Escolar. 

http://opais.sapo.mz/index.php/internacional/56-internacional/41217-africa-debate-proteccao-social-e-

alimentacao-escolar-.html 
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