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1. Resumo 

 

A seguinte pesquisa apresenta foco nos debates conceituais sobre 

Governança e Governança Global, assim como analisa a atuação do Grupo dos 7 

(G7) perante a questão da fome na África, com a criação do programa “Nova Aliança 

para Segurança Alimentar e Nutricional”, que visa combater a fome através do 

incentivo a agricultura de subsistência em 10 países do continente africano, a 

exemplo de Gana, Etiópia, Moçambique, Tanzânia, entre outros. Os métodos 

utilizados nesta pesquisa possuem caráter descritivo e bibliográfico, com abordagem 

qualitativa, através da leitura e análise de artigos científicos, relatórios oficiais do 

programa e declarações oficiais de Organismos Internacionais e/ou governamentais, 

e espera-se comprovar a redução da fome nos países contemplados pela Nova 

Aliança.  

 

2. Introdução 

 

A fome presente no continente africano é um problema que afeta a 

comunidade internacional na atualidade, visto que mobiliza ações humanitárias de 

Organizações Internacionais (OIs), Estados, empresas privadas, Organizações Não 

Governamentais (ONGs), entre outros. Com o objetivo de contribuir para a 

amenização deste cenário de miséria na África, o G7 criou em 2012 o programa da 

Nova Aliança para Segurança Alimentar e Nutricional, que visa retirar 

aproximadamente 50 milhões de pessoas da fome no continente até o ano de 2022 

através de melhorias e incentivos para a agricultura de subsistência dos países 

contemplados pelo programa. 

 

3. Objetivos 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar os resultados e a atuação da Nova 

Aliança para Segurança Alimentar e Nutricional em prol do combate à fome no 

continente africano, no período de 2012 a 2014. 

 

 

 



4. Metodologia 

 

A pesquisa utilizada neste trabalho é exploratória e qualitativa, realizada 

através das análises Documental e Bibliográfica. Serão analisadas fontes primárias 

de informação como os Relatórios de Progresso oficiais da Nova Aliança para 

Segurança Alimentar e Nutricional sobre os anos de 2012 a 2013 e de 2013 a 2014 

e declarações de ONGs e OIs como a Actionaid e a Oxfam; assim como a leitura e 

comparação de dados originados de fontes secundárias, a exemplo de artigos 

científicos de autores como David Held e Andrew Hurrell. 

 

5. Desenvolvimento 

 

Conforme o Relatório do Progresso de 2013 – 2014 oficial, o programa da 

Nova Aliança para Segurança Alimentar e Nutricional, lançado em 2012 pelo então 

Grupo dos 8 (G8), tem apresentado resultados positivos, apesar de ainda existirem 

muitos obstáculos a serem ultrapassados. O programa conta com o auxílio e a 

cooperação dos setores público e privado, sendo que o último colabora com as 

iniciativas da Nova Aliança através de Cartas de Intenções (Letters of Intent – LOI, 

em inglês), documentos que apresentam o compromisso das empresas privadas 

com o programa, assim como os dados do investimento das mesmas (quantidade de 

recursos financeiros disponibilizados, áreas contempladas, equipamentos etc.). 

Em Maio de 2013, a Nova Aliança providenciou auxílio financeiro e 

tecnológico para aproximadamente 800 mil pequenos agricultores nos seis países 

contemplados pelo programa na época (Burkina Faso, Côte D’Ivoire, Etiópia, Gana, 

Moçambique e Tanzânia), e este valor subiu para 3 milhões em Maio de 2014, com 

a adição de mais quatro países: Benin, Malawi, Nigéria e Senegal (Progress Report 

2013 – 14, p. 5) 

 

6. Resultados Esperados 

 

Espera-se concluir que a Nova Aliança para Segurança Alimentar e 

Nutricional tem auxiliado o desenvolvimento da agricultura de subsistência do 

continente africano e amenizado a escassez de alimentos do mesmo, conforme 

dados apontados no Relatório do Progresso de 2013 a 2014 que apresentam um 



aumento significativo do capital envolvido no programa desde a sua criação em 2012, 

de USD 3 bilhões a USD 8 bilhões até o final de 2014,assim como o aumento de 

países africanos beneficiados pela Nova Aliança, de 3 (em 2012) para 10 (em 2014).  
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