
O País  
 
A Guatemala é um dos países mais pobres das Américas. 
Localizado na América Central, fazendo fronteira com o Mé-
xico, Belize, Honduras e El Salvador. Sua população tem 
aproximadamente 16,2 milhões de habitantes habitantes 
distribuídos em 22 estados e tendo como capital a Cidade 
de Guatemala. A Economia do país baseia-se predominan-
temente na agricultura. Um quarto do PIB, dois terços das 
exportações e metade da força de trabalho do país concen-
tram-se no campo. O sistema político guatemalteco tem 
como base a república constitucional federal, sendo sua 
constituição criada em 1965. O país possui relações com o 
mundo inteiro e é membro da onu desde 21 de novembro 
de 1945. 
 
Guatemala e problemas de nutrição 
 
No continente americano, a Guatemala têm um dos piores 
índices em relação à falta de alimentos. Devido a longas 
guerras civis, que só terminaram em 1996, o país teve esco-
las, hospitais, casas e comunidades inteiras destruídas, além 
da morte de milhares de pessoas.  Apresentando a maior 
desnutrição crônica infantil da América Latina , duas a cada 
três crianças maias (povo indígena que vive na região) são 
atingidas resultando em um crescimento inadequado por 
causa da falta de nutrientes básicos na alimentação. Em 
fevereiro de 2012, o presidente da Guatemala, Otto Pérez 
Molina, lançou o Pacto da Fome Zero, a primeira estratégia 
de segurança alimentar nacional na Guatemala de longo 
prazo para que o país se comprometa a alcançar objetivos 
mensuráveis. O pacto visa reduzir a fome infantil em 10% 
até 2015, data definida sob os Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio (Millennium Development Goals – MDG, em 
inglês) pelos líderes mundiais nas Nações Unidas em 2009. 
Os dois objetivos do MDG são erradicar a fome extrema e a 
pobreza e reduzir a mortalidade infantil. 
    
 
 

Guatemala e produção de alimento  
 
 A Guatemala é fruto de uma estrutura social injusta e ex-
cludente, na qual a riqueza é detida por uma vintena de 
famílias e em cujo centro existe o problema da iníqua distri-
buição da terra, sobre a qual se fundamenta o modelo agro-
exportador prevalente no país. Vastas terras e enorme 
quantidade de água são destinados à produção de agrocom-
bustível, cultivando cana de açúcar e palma africana, em 
detrimento do milho.  Os agrotóxicos são utilizados  em 
maior escala nas plantações de banana, grande produto de 
exportação do país, dessa forma, o país está sujeito a ser 
barrado em país que considerem que este produto não está 
adequado para o consumo.  
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