Atividades de segurança alimentar e
meios de vida durante e após a
Covid-19
A Covid-19 terá um profundo impacto de longo prazo na economia global, o que pode levar a
rupturas socioeconômicas por todo o mundo e impactar de forma negativa o seguinte:

Redes de segurança
econômica

Meios de vida e acesso aos
mercados

Segurança alimentar e
bem-estar

As pessoas que provavelmente serão mais afetadas são aquelas que já sofrem dificuldades
econômicas e insegurança alimentar. Por esse motivo, a assistência em dinheiro e vales (ADV) pode
ser uma importante resposta programática a um impacto secundário da crise da Covid-19. A ADV
fornece renda em situações em que ela foi perdida e também pode ser distribuída digitalmente para
reduzir o risco de infecção. Também foi comprovado que as transferências de dinheiro ajudam as
pessoas a acessar os serviços básicos, inclusive os serviços de saúde. Estas orientações fornecem
informações sobre as diferentes fases deste tipo de intervenção, para aqueles que desejam
implementar a ADV na resposta à Covid-19. Abaixo, estão as diferentes fases a serem consideradas
para uma resposta de ADV:
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Fase de preparação
●

Monitore a situação existente usando os dados secundários disponíveis para isso.

●

Continue atendendo às necessidades básicas das pessoas, inclusive as alimentares.

●

Adapte os programas atuais para garantir a segurança alimentar e a recuperação dos meios
de vida (por exemplo: mudando os programas de apoio de longo prazo para programas de
resposta emergencial.

●

Atualize os dados dos grupos-alvo de forma a incluir aqueles que se tornaram mais
vulneráveis como resultado da pandemia.

●

Revise seus procedimentos para a distribuição de alimentos, de ADV e de artigos agrícolas:
planeje alternativas para mitigar as rupturas na cadeia de suprimentos.

●

Inclua programas de recuperação dos meios de vida no orçamento.

●

Reivindique junto às instituições e aos doadores um maior apoio à segurança alimentar, bem
como à proteção e à recuperação dos meios de vida.

●

Vincule-se a programas de proteção social existentes, consulte-os, e defenda uma maior
flexibilidade neles.

Resposta emergencial
●

Preste assistência alimentar através de ADV e/ou em espécie.

●

Apoie a produção de alimentos e promova atividades de horticultura, fornecendo sementes,
ferramentas e fertilizantes naturais através de ADV e/ou em espécie.

Apoie os grupos de autoajuda (GAA) e de poupança que prestam assistência no atendimento de
necessidades básicas e trabalham para evitar o esgotamento de ativos (por exemplo: gado).
Considere o papel dos GAA na distribuição de dinheiro: use transferências digitais para evitar o
contato físico desnecessário. Aconselhe os GAA a adaptar a forma como se reúnem para se
protegerem, mas que garantam a continuação desses grupos e de suas atividades.
●

Apoie as pequenas empresas através de doações em dinheiro e ajude-as a passar a fazer
transações digitais.

●

Apoiar a cadeia de valor dos fornecedores e dos mercados locais.

●

Nos locais onde os mercados ainda estiverem funcionando, forneça orientações aos
trabalhadores, vendedores e consumidores sobre como se protegerem contra o vírus e
impedir sua propagação.
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Resposta de recuperação de médio/longo prazo
●

Apoie o aumento da produção local de alimentos, da capacidade de armazenamento e do
processamento de alimentos para minimizar perdas e desperdícios de alimentos.

●

Ofereça subvenções em dinheiro para a reposição de ativos ou capital inicial para restaurar
as atividades dos meios de vida.

●

Entenda como a empregabilidade precisa ser adaptada ao novo contexto.

●

Ajude as pequenas empresas a encontrar maneiras inovadoras de alcançar seus clientes.

●

Ajude as pessoas a acessar os serviços financeiros, inclusive através de grupos de poupança
que ofereçam microempréstimos.

●

Promova as transferências de dinheiro para fornecer verbas às comunidades e, assim,
estimular a economia local.

●

Tenha como alvo as áreas já conhecidas por serem altamente vulneráveis à insegurança
alimentar e nutricional antes da crise.

* Adaptado a partir de Livelihoods Centre: Food security and livelihoods: Interventions for preparedness, emergency response and recovery

