
O País  
 
 Etiópia ou República Federal Democrática da Etiópia é um 
país da África localizado na região nordeste do continente. 
Seu território limita-se ao norte com Eritreia; a oeste, com 
o Sudão; ao sul, com o Quênia; e a leste, com a Somália. O 
país possui uma população de aproximadamente 82,8 mi-
lhões de habitantes. Sendo sua capital Addis Ababa. Apro-
ximadamente 80% do População Economicamente Ativa 
(PEA) do país estão inseridos no setor primário, mais preci-
samente na agricultura; que é a principal fonte de renda, 
correspondendo a 90% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
mesmo.  O país faz parte da ONU, OMS, FAO entre outras 
organizações.  
 
Etiópia e problemas de nutrição 
A Etiópia é um país predominantemente rural, com agricul-
tura de sequeiro como a forma essencial de produção, o 
que torna a sua situação de segurança alimentar em grande 
parte vulnerável às condições climáticas, o que é agravado 
pelas condições institucionais para melhorar os meios de 
subsistência do país. Em 2012, o país ficou em 76º dos 79 
países no Global Hunger Index (Índice Global da Fome) e de 
acordo com o PMA, o número de pessoas atingidas pela 
insegurança alimentar aguda agora chega a 3,7 milhões, 
com duas regiões sendo mais afetadas. Todo esse cenário  
mostra que o problema da que mais se apresenta no país é 
a desnutrição e subnutrição. Por outro lado, a obesidade 
não se apresenta como grande problema no país.  
Etiópia e produção de alimento 
 
Aproximadamente 80% da população sobrevive 
da agricultura, que é a espinha dorsal da economia etíope, 
respondendo por cerca de 90% do PIB. As exportações prin-
cipais do setor são café, sementes oleaginosas, legumino-
sas (feijão), flores, cana-de-açúcar, forragem para animais, 
e uma planta conhecida por qat, que possui proprieda-
des psicotrópicas quando mascada. Outros produtos agrí-
colas importantes são cereais: trigo, milho, sorgo, cevada e 
o teff, cereal nativo que constitui a base da alimentação no 

país. As condições naturais são favoráveis à agricultura, 
mas as técnicas agrícolas são arcaicas e, portanto, a produ-
ção se limita ao nível de subsistência. Metade da população 
(a segunda maior da África, perdendo apenas para 
a Nigéria) sofre de subnutrição crônica. 
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