
O País 
 

Oficialmente reconhecido como República Federal da So-
mália é um país situado na costa leste do continente africa-
no, na entrada do Mar Vermelho com o Golfo de Aden. 
Chamada popularmente de “chifre da África”, o Estado So-
mali conta com um território de mais de 630 mil km², em 
que 9 milhões de pessoas estão distríbuidas. O fato curioso 
é o país possuir uma das populações que mais cresce no 
continente africano, com 60% destes sendo de nômades e 
outros 25% viverem da agricultura. É de conhecimento in-
ternacional o problema do país com a pirataria, que assola 
os mares da região e dificulta assim o trânsito de mercado-
rias, dentre elas os alimentos. Dessa  forma, a presença e o 
conhecimento que o Estado pode fornecer sobre o tema é 
de extrema importância. O Estado faz parte da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),  União Africana (UA) e de-
mais outras organizações.  
 

Somália e problemas de nutrição 
 

O país sempre teve problemas com a questão da fome, 
com sua população vivendo abaixo das condições conside-
radas mínimas de acordo com critérios estabelecidos pela 
ONU. O problema porem vem aumentando desde a guerra 
civil vivenciada na década de 90, que acabou por esfacelar o 
país e colocá-lo em uma posição ainda mais difícil. Desde 
então, a insurgência de senhores da guerra e piratas vem 
aumentando na região, que atacam navios, desde petrolei-
ros a também navios de carga, dentre eles, navios de man-
timentos, o que dificulta o apoio internacional prestado 
para a causa da fome. É de interesse do país discutir tais 
questões e procurar uma solução para as mesmas.  
 

Somália e a produção de alimento 
 

A Somália é um país de difícil contabilização, mas estima-se 
que quase um quarto de sua população ainda viva da agri-
cultura, com pequenas produções espalhadas nas terras 
férteis dos rios Juba e Shebelle. A outra grande parcela vive 
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de forma nômade ou seminômade (se muda assim que os 
recursos da região se esgotam), sendo criadores de gado, 
pastores ou coletores e caçadores. Dessa forma, o país 
depende essencialmente da ajuda externa para manter a 
tênue ordem interna que ainda prevalece no território, 
devido a tantos conflitos, crises e escassez. Cabe aos re-
presentantes do país buscarem uma solução conjunta em 
que tal situação possa ser revertida, ou pelo menos mini-
mizada ao máximo durante as conferências da OMS & 
FAO.  
 


