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A República Democrática do Congo é um país localizado na 
África Central, um dos maiores do continente africano.  
Possui uma população de cerca de 63.655.000 milhões de 
habitantes e tem como capital a cidade de Kinshasa. O 
Congo-Kinshasa tem fronteiras com vários países: o encla-
ve de Cabinda, pertencente a Angola, a  República do Con-
go, além do Oceano Atlântico a oeste. Sua  economia naci-
onal sofre as consequências dos conflitos armados no país: 
redução de investimentos estrangeiros, destruição de infra-
estrutura, inflação, entre outros aspectos. As principais ri-
quezas nacionais são as reservas minerais – diamantes, ou-
ro, ferro e urânio. Em 2008, o setor de petróleo foi respon-
sável por 65% do PIB, 85% das receitas do governo, e 92% 
das exportações. O país teve uma atormentada história 
desde a sua independência em 1960, envolvendo uma se-
cessão - uma semana após a independência, três grandes 
golpes de Estado, 32 anos de uma longa ditadura, e até qua-
tro mudanças de nome e bandeira. Está agora sob o regime 
da Constituição, que foi aprovada em 18 de fevereiro de 
2006. O país possui relações com o mundo inteiro, marcan-
do presença em organizações como: Banco Mundial, FMI, 
OMC, ONU, SADC, UA  
 
Congo e problemas de nutrição 
 
O Congo ficou em último lugar no Índice Global da Fome de 
2011, uma métrica da má nutrição e nutrição infantil compi-
lada pelo Instituto de Pesquisa em Política Alimentar Inter-
nacional, e a situação ficou pior. Foi o único país em que a 
situação alimentar caiu de “alarmante” para 
“extremamente alarmante”, reportou o instituto no ano de 
2013. Metade do país é considerada subnutrida.  Metade da 
população come apenas uma vez por dia. Quanto a obesida-
de, o Congo apresenta níveis abaixo de 2 % de acordo com a 
actualitix, feito em 2013.  
 
Congo e produção de alimentos 
 

Terra para a agricultura é abundante no Congo, com 
aproximadamente 93% das famílias tendo acesso à terra 
para o cultivo. Entretanto, de acordo com o relatório 
estatístico do Banco Mundial, a estimativa é que apenas 
10% das terras disponíveis são utilizadas para a agricul-
tura. Menos de 1% do orçamento nacional congolês vai 
para a agricultura. A produção agrícola simplesmente 
desapareceu. A Agência de Desenvolvimento e Recursos 
Assistenciais (ADRA) ganhou um projeto de cerca de 52 
milhões de dólares para um período de cinco anos, co-
meçando em julho de 2011, para reduzir a insegurança 
alimentar na região Sul de Kivu. O projeto beneficiará 
mais de 250 mil pessoas nas áreas de agricultura, saúde 
e assuntos relacionados com gênero. 
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