
CAPÍTULO 4

COOPERAÇÃO HUMANITÁRIA

A cooperação humanitária internacional busca proteger, promover e garantir os 
direitos humanos fundamentais e universais em situações que, em virtude de cená-
rios de desastres, emergências ou fragilidade institucional, os Estados e a sociedade 
civil veem debilitada sua capacidade de proteger, promover e prover tais direitos,1 
razão pela qual apelam à comunidade internacional. 

Para “coordenar os esforços brasileiros de ajuda humanitária internacional” e 
“formular propostas de projetos de lei que visem autorização lato sensu para ações 
humanitárias internacionais empreendidas pelo Brasil”, 2 o governo federal instituiu 
em 2006 o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Assistência Humanitária 
Internacional (GTI-AHI). 

A decisão presidencial de criar o GTI-AHI considerou a

necessidade de se instituir, na legislação vigente, autorização para que o Poder Executivo 
possa, de forma permanente, empreender ações humanitárias com a finalidade de proteger, 
evitar, reduzir ou auxiliar outros países ou regiões que se encontrem, momentaneamente 
ou não, em estado de calamidade pública ou situações de emergência, de risco iminente 
ou grave ameaça à vida, à saúde, à proteção dos direitos humanos ou humanitários de 
sua população, respeitando a cultura e os costumes locais dos beneficiários.

Nesse cenário, diferentes atores da administração pública federal atuaram na 
cooperação humanitária internacional entre 2011-2013, tais como o Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), por meio da Coordenação-Geral de Cooperação 
Humanitária e Combate à Fome (CGFome); o Ministério da Saúde (MS), por 
meio da Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde (Aisa) e da Secretaria de 

1. O sistema das Nações Unidas assentou as bases do entendimento comum sobre a cooperação humanitária em cenários de 
desastres e/ou emergências sob os princípios de humanidade, neutralidade e imparcialidade. Em respeito à soberania, integridade 
territorial e unidade nacional dos Estados vítimas de desastres naturais ou outras emergências, a cooperação internacional só 
deverá ser fornecida se tiver o consentimento do país afetado, que lançará um apelo à comunidade internacional (Resoluções 
da Assembleia Geral nos 46/182 e 58/114, de 19 de dezembro de 1991 e 17 de dezembro de 2003 respectivamente).
2. Decreto de 21 de junho de 2006, publicado no Diário Oficial da União em 22 de junho de 2006. Disponível em:  
<http://goo.gl/XpqicI>. Compõem o GTI-AHI um representante, titular e suplente, da Casa Civil da Presidência da 
República; Ministério das Relações Exteriores (MRE); Ministério da Defesa (MD); Ministério da Justiça (MJ); Ministério 
da Fazenda (MF); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); Ministério da Saúde (MS); Ministério da 
Integração Nacional (MI); Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS); Secretaria-Geral da Presidência da 
República (SGPR); Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR); Ministério da Educação 
(MEC); Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário; Ministério das Comunicações (MC); 
e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). O MRE é o órgão competente para articular 
os esforços dos demais órgãos do governo federal e com países e organismos especializados das Nações Unidas para 
as ações humanitárias brasileiras.
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Vigilância em Saúde (SVS) – com destaque para a Coordenação-Geral de Vigilância 
em Saúde Ambiental (CGVAN) e para o Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis (Devit); a Força Aérea Brasileira (FAB); e a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). 

Para além dessas atuações articuladas e executadas pelos agentes governamen-
tais, o governo brasileiro também estabeleceu acordos e parcerias com organismos 
internacionais que tratam dos temas de segurança alimentar e nutricional, geren-
ciamento de riscos e redução de desastres e apoio a refugiados.

O governo brasileiro comprometeu-se ainda com o estabelecido na Declaração de 
Roma sobre a Segurança Alimentar e Mundial e o Plano de Ação da Cimeira Mundial 
da Alimentação, ambas em 1996, que reafirmam o direito de todos a terem acesso 
a alimentos seguros e nutritivos, em consonância com o direito a uma alimentação 
adequada e com o direito fundamental de todos a não sofrer a fome (FAO, 1996).

Em 2004, com a instituição da CGFome, o governo brasileiro estabeleceu 
as bases de sua atuação, notadamente quanto ao tema da segurança alimentar 
e nutricional, mediante programas e projetos coordenados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério de Desenvol-
vimento Agrário (MDA).

A internacionalização de políticas nacionais de segurança alimentar e nutri-
cional também foi ratificada por meio da promoção da cooperação do governo 
brasileiro para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada,3 da defesa 
desse direito e da soberania alimentar e nutricional em âmbito internacional4 e da 
autorização concedida ao Poder Executivo para doar estoques públicos de alimentos 
para assistência humanitária internacional.5

Mediante os esforços da Aisa e da SVS, o MS tem apoiado os esforços de  
cooperação humanitária ao doar medicamentos e outros insumos em cenários 
de crises, desastres e emergências, de acordo com o Plano Nacional de Saúde 
2012-2015.6 

Em termos logísticos, a aquisição, o armazenamento e a distribuição de gêneros 
alimentícios foi realizada pela Conab, fiel depositária desses estoques do governo 
federal, enquanto o transporte das doações foi realizado pela FAB. 

3. Art. 6o da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan) no 11.346, de 15 de setembro de 2006.
4. Decreto no 7.272, de 25 de agosto de 2010. Ver cap. 2, art. 3o, inciso VII; art. 4o, inciso IV; cap. 9, art. 22, Parágrafo 
Único, inciso XIII; e Diretriz 7 do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2012-2015).
5. Lei no 12.429, de 20 de junho de 2011.
6. As ações relacionadas à promoção internacional do governo brasileiro no campo da saúde e o comprometimento 
com a cooperação humanitária são listadas na Diretriz 14 do plano.
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BOX 7
Papel da Conab na logística da doação

Visando à operacionalização da cooperação humanitária brasileira, a Conab atua diretamente na aquisição dos 
alimentos e na sua armazenagem, além de também participar da logística de distribuição das doações de gêneros 
alimentícios. A aquisição dos alimentos pode ocorrer via mercado, por meio de leilões públicos; ou por meio de 
agricultores familiares, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos. Para agilizar a prestação da cooperação 
humanitária brasileira, a Conab montou em 2009 o Armazém Humanitário Internacional, na Base Aérea do Galeão 
(RJ), onde ficam estocadas 14 t de alimentos prontos para consumo humano.

Fonte: Conab. Disponível em: <www.conab.gov.br>. Acesso em: maio/2016.

A exemplo das edições anteriores, este relatório do estudo da Cooperação Brasileira 
para o Desenvolvimento Internacional (Cobradi) considera somente a cooperação oficial 
de órgãos da administração pública federal, sem contar eventuais cooperações de esta-
dos, municípios, Poder Legislativo, sociedade civil e voluntários brasileiros no exterior.

4.1 Dispêndios com a cooperação humanitária

A despeito da variação dos dispêndios do governo brasileiro em cooperação humani-
tária internacional, vale destacar a tendência de crescimento no período 2005-2009 
e a excepcionalidade das contribuições para o Haiti em 2010, atingindo cerca de 
R$ 284,2 milhões7 (gráfico 10). 

GRÁFICO 10
Dispêndios do governo federal com cooperação humanitária (2005-2013) 
(Em R$ milhões)
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Fontes: CGFome/MRE, Aisa, SVS, Ipea (2010; 2013).
Elaboração: Ipea.

Entre 2011 e 2013, nota-se grande variação no volume de recursos destinados à 
modalidade, destacando-se o ano de 2012, com um montante de R$ 214,7 milhões.8

7. Desses, aproximadamente R$ 130 milhões de créditos extraordinários foram autorizados via Medidas Provisórias nos 
480 e 486 para custear as ações de recuperação e reconstrução do Haiti após o terremoto de 12 de janeiro de 2010.
8. Contribuíram para esse valor as doações de alimentos decorrentes de parceria com o Programa Mundial de Alimentos (PMA).
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Para o período 2011-2013, o governo federal destinou, no total, R$ 382,8 
milhões à cooperação humanitária, em moeda corrente, destacando-se as doações 
e as contribuições articuladas pela CGFome, que representaram 96,2% no perío-
do. As doações de medicamentos, soros e vacinas articuladas pelo MS totalizaram  
R$ 14,4 milhões no período, representando 3,8% (tabela 38).

TABELA 38
Dispêndios em cooperação humanitária por órgãos do governo federal (2011-2013) 
(Em R$)

Órgãos do governo federal 2011 2012 2013 Total
Total
(%)

CGFome 117.519.113 206.005.193 44.885.870 368.410.177 96,2

MS (Aisa e SVS) 3.752.867 8.709.183 1.927.657 14.389.707 3,8

Total 121.271.980 214.714.376 46.813.527 382.799.884 100,0

Fontes: CGFome/MRE; Aisa e SVS.
Elaboração: Ipea.

Especificamente, a CGFome atuou de duas formas distintas: i) contribuições 
financeiras; e ii) doações de itens de primeira necessidade. As contribuições finan-
ceiras são objeto de repasse voluntário do governo federal brasileiro para financiar 
ações e programas das organizações internacionais na cooperação humanitária ou 
com o apoio das representações diplomáticas brasileiras no exterior (tabela 39).

TABELA 39
Contribuições financeiras do governo federal articuladas pela CGFome (2011-2013)
(Em R$)

Organismos internacionais1 Montante (%)

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 15.781.754 20,4

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) 15.133.716 19,6

Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (Unrwa) 14.355.658 18,6

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 9.881.886 12,8

Centro de Resposta de Emergência das Nações Unidas (Cerf) 4.464.050 5,8

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) 2.997.800 3,9

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 2.837.535 3,7

Estratégia Internacional das Nações Unidas para Redução de Desastres (UNISDR) 2.753.656 3,6

Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos (EACDH) 1.674.600 2,2

Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) 935.050 1,2

Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) 837.300 1,1

Organização Internacional do Trabalho (OIT) 832.537 1,1

Representações Diplomáticas Brasileiras no Exterior 686.317 0,9

Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) 379.706 0,5

(Continua)
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Organismos internacionais1 Montante (%)

Programa Global de Redução e Recuperação de Desastres (GFDRR) 334.920 0,4

Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti (Minustah) 271.285 0,4

Fundo Fiduciário de Desminagem das Nações Unidas (Unmas) 195.500 0,3

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) 181.385 0,2

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) 167.460 0,2

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 117.300 0,2

Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) 39.100 0,1

Programa de Voluntários da ONU (UNV) 39.100 0,1

Organização Mundial da Saúde (OMS) 19.550 0,0

Outros 2.384.528 3,1

Total 77.301.695 100,0

Fonte: CGFome/MRE. 
Elaboração: Ipea.
Nota: 1 Inclui também as representações diplomáticas brasileiras no exterior. 

As doações de itens de primeira necessidade foram direcionadas mediante 
o recebimento oficial de apelo por um país. Para a doação de gêneros alimen-
tícios, e em conformidade com a Lei no 12.429/2011,9 a União é autorizada a 
doar, por intermédio do PMA, a maior organização humanitária no âmbito das 
Nações Unidas. 

Com um montante de R$ 288,1 milhões para o período 2011-2013, a 
CGFome articulou a doação de arroz, feijão, milho, sementes, kits dormitório e 
medicamentos, totalizando 145 doações (tabela 40).

TABELA 40
Doações do governo federal articuladas pela CGFome (2011-2013) 

Produtos doados Doações Quantidade (tons) Montante (R$) Participação (%)

Arroz 78 209.460,70 193.096.540 67,0

Feijão 31 39.431,80 60.670.878 21,1

Milho 12 60.419,60 26.823.370 9,3

Medicamentos 22 374,5 4.020.534 1,4

Kits dormitório1 1 117,5 3.528.040 1,4

Sementes 1 0,4 - -

Total 145 309.804,30 288.139.363 100,0

Fonte: CGFome/MRE. 
Elaboração: Ipea.
Nota: 1 Cada kit dormitório contém colchões de solteiro, lençóis de solteiro, fronhas, cobertores de solteiro e travesseiros. 

9. Art. 1o da Lei no 12.429, de 20 de junho de 2011, proveniente da Medida Provisória no 519, de 30 de dezembro de 2010.

(Continuação)
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O MS também articulou o envio de doações, totalizando R$ 14,2 milhões 
no período. Foram destinados medicamentos, soros e vacinas para 21 países e à 
Comunidade do Caribe (Caricom), com destaque para antirretrovirais, que cons-
tituíram mais de 90% dos medicamentos doados (tabela 41). 

TABELA 41
Doações do governo federal articuladas pelo MS (2011-2013)
(Em R$)

Países beneficiados Discriminação Montante (R$) Participação (%)

Benin, Bolívia, Burkina Faso, Cabo Verde, Caricom, Equador, 
Guiné Bissau, Líbia, Paraguai e São Tomé e Príncipe

Antirretrovirais 12.990.520 90,9

Bolívia, Colômbia, Equador e Haiti PNI 825.770 5,8

Cuba, Nicarágua, Guiana, Peru, Suriname e Uruguai Malária 282.200 2,0

Argentina, Costa Rica e São Tomé e Príncipe Tuberculose 110.727 0,8

Costa do Marfim, República Dominicana e Uruguai Medicamentos básicos 66.892 0,5

Paraguai Doença de Chagas 12.300 0,1

Colômbia Leishmaniose 3.830 0,0

Total - 14.292.239 100,0

Fontes: Aisa/MS e SVS/MS. 
Elaboração: Ipea.

Por último, o governo federal não arcou com todos os dispêndios associados 
ao transporte e à distribuição das doações, sendo então compartilhados com outros 
países, agências especializadas das Nações Unidas e doadores privados (gráfico 11). 

GRÁFICO 11
Dispêndios relacionados ao frete das doações brasileiras (2011-2013) 
(Em R$ milhões) 
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De um montante de R$ 319,1 milhões com o frete das doações brasileiras, o 
país arcou com R$ 3 milhões, transportando em cargueiros da FAB, representando 
1% do montante associado ao frete. Deste total, a CGFome colaborou com R$ 3 
milhões e o MS, com R$ 97 mil. Entre os principais parceiros responsáveis pelas 
despesas com o transporte das doações, destacam-se órgãos multilaterais, com 
um aporte de R$ 132,3 milhões, o equivalente a 41,5%. Em seguida, a Espanha 
colaborou com R$ 58,5 milhões (18,3%); o Centro de Resposta de Emergência 
das Nações Unidas (Cerf ), com R$ 40 milhões (12,5%); e os Estados Unidos, 
com R$ 32,6 milhões (10,2%).

4.2 Algumas práticas da cooperação humanitária

Mediante contribuições financeiras, doações de gêneros alimentícios, medicamentos 
e demais itens de primeira necessidade, envio de especialistas e por outros meios 
que possibilitem amenizar as restrições vivenciadas nos países afetados, o governo 
brasileiro tem se empenhado em atuar no curto, médio e longo prazo, respondendo 
de forma ágil a apelos internacionais, seja em colaboração com o país afetado, seja 
com as agências especializadas das Nações Unidas. 

Na atuação de curto prazo, o foco repousa nas contribuições que buscam 
salvar vidas e mitigar o sofrimento humano, decorrentes de catástrofes e situações 
emergenciais. Portanto, enquadram-se as respostas aos desastres socioambientais, 
os esforços feitos para enviar cestas básicas e/ou medicamentos e as contribuições 
financeiras para organizações internacionais atuantes in loco.

No médio e longo prazos, a cooperação busca gerar resiliência, aumentando 
a capacidade de prevenção e de resposta das comunidades aos desastres socioam-
bientais. Nesse sentido, o Brasil tem buscado compartilhar suas melhores práticas 
em políticas públicas voltadas para garantia dos direitos humanos da população, 
como o direito humano à alimentação adequada (DHAA), principalmente junto 
a grupos em situações de vulnerabilidade, como crianças, idosos, adolescentes, 
mulheres, público LGBTT, negros, indígenas e portadores de necessidades especiais.

O Programa Purchase from Africans for Africa (PAA Africa), desenvolvi-
do na Etiópia, no Malauí, em Moçambique, no Níger e no Senegal, resulta do 
compromisso assumido em 2010 durante o Diálogo Brasil-África, é uma parceria 
entre o governo brasileiro, o Reino Unido, a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO) e o PMA com governos africanos. Inspirado no 
aprendizado do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no Brasil, o programa 
implementa pilotos de compras locais de alimentos da agricultura familiar para a 
alimentação escolar. Por meio da experimentação de modelos de compras institu-
cionais variados e adaptados aos contextos nacionais, que envolvem os governos, 
a sociedade civil e as agências das Nações Unidas, espera-se que aprendizados e 
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experiências adquiridas apoiem a construção de políticas nacionais que assegurem 
o acesso dos agricultores familiares aos mercados institucionais. No total dos cinco 
países parceiros, ao final da fase I do projeto, iniciada em fevereiro de 2012, o 
balanço foi de 5.187 agricultores participantes, com 434 escolas primárias como 
entidades receptoras de arroz, milho, feijão e/ou produtos diversos (incluindo 
perecíveis), e 124.468 estudantes beneficiários do projeto. 

Mediante o comprometimento com contribuições financeiras a organismos 
especializados das Nações Unidas, ora no provimento de ações emergenciais, ora 
no fortalecimento institucional e na promoção de resiliência, destacam-se a atuação 
da Unrwa, do Acnur, PMA e FAO, responsáveis por 71,4% das contribuições da 
CGFome.

As contribuições destinadas à Unrwa pelo governo brasileiro foram fruto do 
compromisso assumido na Conferência Internacional do Cairo, em apoio à eco-
nomia da Palestina para a Reconstrução de Gaza e de autorização dada ao Poder 
Executivo.10 A parceria contribuiu na reabilitação de escolas, um projeto-piloto 
para a promoção da capoeira, a construção de centros médicos em Dura e Jericó, 
entre outros.

Para o Acnur, as contribuições foram remetidas para apoiar as atividades do 
órgão em países da África (África do Sul, Angola, Costa do Marfim, Egito, Etió-
pia, Gana, Guiné Bissau, Mali, Mauritânia, Namíbia, Quênia, República Centro 
Africana, Ruanda, Saara Ocidental, Síria, Somália, Tunísia, Zâmbia e Zimbábue), 
da região da Eurásia (Armênia, Irã, Paquistão, Jordânia, Líbano, Quirguistão, 
Turquia e Filipinas), da América Latina e Caribe (Colômbia, Equador e Haiti) e 
da Oceania (Fiji).

A FAO tem colaborado na disseminação de conhecimentos, na organização 
de eventos e no fortalecimento da assistência para a agricultura familiar, com o 
intuito de garantir o direito humano à alimentação adequada (FAO Brasil, [s.d.]). 
A eleição de um brasileiro, em junho de 2011, para ocupar o cargo de diretor-geral 
da FAO é, em grande medida, fruto do reconhecimento das políticas públicas 
nacionais de combate à fome e de seu potencial de disseminação em outros países 
de menor desenvolvimento relativo, por meio da cooperação brasileira.

As contribuições à FAO destinaram-se a: i) implementar o PAA África, 
na Etiópia, no Malauí, em Moçambique, no Níger e no Senegal; ii) recuperar 
a capacidade produtiva local dos países afetados pela Depressão Tropical XII-E  
em áreas de El Salvador, da Guatemala e do México; iii) apoiar os projetos da 

10. A conferência foi realizada no dia 2 de março de 2009. Através da Lei no 12.292, de 20 de julho de 2010, o Poder 
Executivo foi autorizado a doar recursos à Autoridade Nacional Palestina, em apoio à economia palestina para a 
reconstrução de Gaza, no valor de até R$ 25 milhões, à conta de dotações orçamentárias do MRE.
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Agência Caribenha de Manejo de Resposta de Emergência a Desastres (Cdema); 
iv) dar suporte à Iniciativa América Latina e Caribe sem Fome 2025; v) instalar o 
Instituto Latino-Americano de Agroecologia no Haiti (Iala-Haiti); vi) promover a 
participação da sociedade civil brasileira em ações internacionais que contribuam 
para segurança alimentar e nutricional; e vii) reforçar projetos pontuais.

O PMA é a maior organização humanitária do sistema das Nações Unidas e 
a primeira agência a estabelecer-se sobre o terreno em caso de desastres sociona-
turais. O PMA busca, por meio da distribuição de alimentos, assegurar a vida de 
refugiados e de outros grupos vulneráveis em situações de emergência e promover a 
independência das pessoas e das comunidades pobres em situações de pós-desastre. 

No que se refere à gestão de riscos e desastres, o governo brasileiro tem  
cooperado, ainda, com o Escritório das Nações Unidas para Coordenação de 
Assuntos Humanitários (Ocha), o Cerf e o Escritório das Nações Unidas para 
Redução do Risco de Desastres (UNISDR).

O Cerf11 é um dos fundos mais rápidos e efetivos do sistema das Nações 
Unidas para fazer chegar a ação humanitária emergencial às pessoas afetadas por 
desastres socioambientais e conflitos armados. O Cerf recebe contribuições volun-
tárias para garantir ações humanitárias de resposta rápida em qualquer parte do 
planeta, disponibilizando recursos em até quarenta e oito horas após a declaração 
do desastre e o lançamento do apelo internacional. 

O UNISDR12 é o ponto focal da Organização das Nações Unidas (ONU) 
para a coordenação de atividades e a garantia de sinergias entre as atividades dos 
seus órgãos, das organizações regionais e das atividades nos campos de preven-
ção de desastres e geração de resiliência. Em 2012, foi estabelecido o Centro 
de Excelência para a Redução do Risco de Desastre (Cerrd), no Rio de Janeiro, 
com foco na construção de comunidades resilientes a desastres por meio da 
promoção da consciência da importância da redução de desastres como compo-
nente integral para o desenvolvimento sustentável. O Cerrd tem por objetivo de 
reduzir perdas humanas, socioeconômicas e ambientais decorrentes de desastres 
socioambientais e é fruto da parceria entre o governo brasileiro e o UNISDR.  
O Ocha busca coordenar ações humanitárias efetivas, coerentes e sustentáveis entre 
atores nacionais e internacionais para aliviar o sofrimento humano em cenários 
de desastres e emergências.

Outra prática de suma importância na cooperação humanitária brasileira 
consiste nas doações, de caráter emergencial, de gêneros alimentícios, medica-
mentos e kits dormitórios.

11. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/8xVBW7>.
12. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/oK6DIa>.
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Em relação às doações de itens de primeira necessidade ou in-kind, o PMA 
tem sido parceiro determinante para o provimento de assistência alimentar.  
Para possibilitar a doação de alimentos em prol da cooperação humanitária inter-
nacional, foram elaboradas medidas provisórias e leis que tornaram a ação viável. 

A Lei no 11.881/2008 autorizou o Poder Executivo a realizar doações para 
Cuba, Haiti, Honduras e Jamaica, para atender as populações afetadas por eventos 
meteorológicos adversos.13 A Lei no 12.429/2011 autoriza o Poder Executivo a 
doar, por intermédio do PMA, estoques públicos de alimentos, dentro dos limi-
tes identificados na referida lei, desde que não comprometam o atendimento às  
populações vitimadas por eventos socioambientais adversos no território nacional.14

Para esse processo, o MRE e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) participam por meio da Conab. As doações são operadas mediante 
termo firmado pela Conab e são custeadas com dotações orçamentárias da Política 
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e do Programa de Aquisição de Alimentos.

Cabe ao Mapa autorizar o beneficiamento dos produtos (arroz) e disponibilizá-
-los, por intermédio da Conab, livres e desembaraçados, dentro dos navios nos 
portos do território nacional. 

Por fim, coube à CGFome definir os quantitativos e respectivos destinatá-
rios dos produtos, de acordo com as demandas recebidas, em coordenação com 
o PMA. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.429/2011, foram beneficiados 
pelas doações os seguintes países: Bolívia, Cabo Verde, Coreia do Norte, Cuba, 
El Salvador, Etiópia, Guatemala, Guiné-Bissau, Haiti, Moçambique, Nicarágua, 
Níger, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, São Tomé 
e Príncipe, Somália, Sudão, Timor-Leste e Zimbábue.15

O Poder Executivo foi autorizado a doar até 1 milhão de toneladas de arroz; 
100 mil toneladas de feijão; 100 mil toneladas de milho; 10 mil toneladas de leite 
em pó; e até 1 t de semente de hortaliças.16 As doações brasileiras fornecidas por 
meio do PMA beneficiaram 45 países.

Nesse cenário, destacaram-se as 78 doações de arroz, totalizando 209 mil 
toneladas para 35 países, sendo eles: Argélia, Bangladesh, Bolívia, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Chade, Cuba, El Salvador, Equador, 

13. Lei no 11.881, de 23 de dezembro de 2008, fruto da Medida Provisória no 444, de 29 de outubro 2008.
14.  Art. 1o da Lei no 12.429, de 20 de junho de 2011, proveniente da Medida Provisória no 519, de 30 de dezembro 
de 2010.
15. Parágrafo Único da mesma lei considera que: “atendida a demanda dos países previstos no art. 1o desta lei, o Ministério 
das Relações Exteriores poderá destinar os estoques remanescentes a outros países atingidos por eventos socionaturais 
adversos ou em situação de insegurança alimentar aguda, observados os limites previstos naquele artigo” (Brasil, 2011).
16. Os produtos e as quantidades de insumos a serem doados foram modificados na Lei no 13.001, de 20 de junho de 
2014, e incluídos no antigo anexo da Lei no 12.429, de 20 de junho de 2011.
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Etiópia, Gâmbia, Guatemala, Guiné-Bissau, Haiti, Honduras, Madagascar, 
Mali, Mauritânia, Moçambique, Nicarágua, Níger, Quênia, República Centro 
Africana, República Democrática do Congo, República do Congo, São Tomé 
e Príncipe, Senegal, Somália, Sri Lanka, Suazilândia, Timor Leste, Uganda  
e Zimbábue.

Entre os maiores destinos da assistência alimentar de arroz, destacaram-se Cuba 
(25 mil toneladas) – especificamente em decorrência da destruição causada pelo 
Furacão Sandy –, Etiópia (23,1 mil toneladas), Haiti (20,2 mil toneladas), Níger 
(11,7 mil toneladas), Honduras (10,8 mil toneladas) e Quênia (10,6 mil toneladas).

Em relação à doação de milho, houve nove ações destinadas à Somália, tota-
lizando 43,2 mil toneladas. Duas doações foram realizadas para a Coreia do Norte 
e uma para Honduras, de 16,5 mil toneladas e 682 t respectivamente.

De um total de 31 doações de feijão, onze foram remetidas para a Somália, 
totalizando 13 mil toneladas do alimento. Além disso, foram enviadas 9,5 mil 
toneladas de feijão para o Haiti e 4,6 mil toneladas para a Coreia do Norte.  
Além destes três países, as doações de feijão também foram direcionadas para  
El Salvador, Equador, Etiópia, Guatemala, Guiné-Bissau, Madagascar, Moçam-
bique, Nicarágua, República do Congo, Sri Lanka, Sudão e Zimbábue. Sementes 
de hortaliças foram doadas ao Haiti em 2011.

Kits dormitório foram doados à Argentina, em 2013, para mitigar os efeitos 
de enchentes que deixaram cerca de sessenta mortos e milhares de desabrigados na 
região metropolitana de Buenos Aires, na cidade de La Plata e nas zonas limítrofes. 
A cooperação abarcou a doação de 20 mil colchões de solteiro, lençóis de solteiro, 
fronha, cobertores e travesseiros.

As doações de medicamentos foram direcionadas principalmente à crise de 
desabastecimento de medicamentos antirretrovirais (ARVs), ao combate à Úlcera 
Burili, às ações de combate à malária, à reposição de vacinas antirrábicas, à dispo-
nibilização de antibióticos e de uso médico-cirúrgico, à reposição de estoque de 
soro-aracnídeo, ao fornecimento de soro antibotrópico polivalente, ao combate à 
tuberculose e ao combate e controle da dengue.

Na África, seis países receberam medicamentos: Benin, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e São Tomé e Príncipe. 
Na América Latina e Caribe, o governo brasileiro doou medicamentos para dez 
países: Argentina, Costa Rica, Cuba, Equador, Guiana, Haiti, Nicarágua, Peru, 
Suriname e Uruguai.

Os cinco primeiros países de destino das doações brasileiras, mediante a 
articulação da CGFome e com o apoio do PMA, foram Somália (17,4%), Haiti 
(12,6%), Cuba (7,8%), Etiópia (7,5%) e Coreia do Norte (5,3%).
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Além das doações articuladas pela CGFome, o MS também atuou na  
cooperação humanitária, mediante os esforços da Aisa e da SVS, para o provimento  
de medicamentos, soros e vacinas. Ambas atuaram principalmente na doação de  
medicamentos para a prevenção e o controle de doenças transmissíveis, como 
Aids, dengue, malária, hepatites virais, doenças imunopreveníveis, leishmaniose, 
hanseníase, tuberculose e no Programa Nacional de Imunizações (PNI). Neste 
cenário, o MS operou no âmbito emergencial da cooperação humanitária, 
mediante a doação de medicamentos dentro das áreas relatadas anteriormente, 
em coordenação com a CGFome.

Na SVS, a CGVAN colaborou com doações de kits de medicamentos,  
enquanto o Devit doou soros e vacinas. Mediante a cooperação humanitária, o 
governo brasileiro doou mais de 50 mil comprimidos de Benzonidazol ao Paraguai 
para o combate à doença de chagas. Em relação ao PNI, o MS colaborou com o 
provimento de vacinas e soros para Bolívia, Colômbia, Equador e Haiti. 
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