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Caros Membros do Grupo de Líderes do SUN, 

  

1              Tenho o prazer de anexar, em nome do Presidente do Grupo de Líderes do 

SUN, a Nota Oficial da nossa primeira reunião realizada no dia 10 de Abril de 2012, 

bem como as traduções em francês, espanhol e português. Este documento será 

partilhado com as Redes de apoio ao SUN e publicado no website do Movimento 

SUN. Obrigado a todos os que comentaram a primeira versão. Anexo igualmente uma 

descrição dos principais processos dentro do Movimento SUN [Ficheiro: 130512 

SUN Movement - Key Processes – Note from the SUN Secretariat FINAL]. 

  

2              Um dos principais resultados da nossa primeira reunião foi que o Grupo de 

Líderes iria "determinar uma estratégia realista, priorizada, e orientada para os 

resultados (Roteiro revisto) para a sua contribuição para o Movimento geral". Foi 

acordado que o Secretariado do Movimento SUN iria propor formas através das quais 

o Grupo de Líderes iria trabalhar em elementos essenciais desta estratégia e definir as 

suas aspirações para a obtenção de resultados por parte do Movimento. Foi sugerido 

que fossem formados subgrupos (ou Equipas de Intervenção) em torno dos seis temas 

identificados na conferência: 

  

1) 1)                  Criação de uma estrutura robusta de resultados e responsabilização;  

2) 2)                  Documentação e partilha das melhores práticas, especialmente entre 

países e intervenientes;   

3) 3)                  Estabelecimento de provas da viabilidade económica da nutrição;  

4) 4)                  Acompanhamento do financiamento e dos investimentos;  

5) 5)                  Assegurar o destaque a) da dimensão do género e b) da atribuição de 

mais poder às mulheres em políticas e acções para a Ampliação da 

Nutrição.  

6) 6)                  Apoio activo da mobilização de recursos nacionais e internacionais 

para a nutrição;   

  

3              Tenho o prazer de anexar um documento que define o processo para o 

envolvimento nestas Equipas de Intervenção do Grupo de Líderes (LGTT – Lead 

Group Task Teams), bem como algumas ideias iniciais em torno dos seis temas que 

procuram enquadrar estas discussões (as versões traduzidas serão disponibilizadas em 

breve). [Nome do ficheiro: 120512 Movement Lead Group Strategy Development and 

Thematic Task Teams Final]. Propõe-se que os membros do Grupo de Líderes 

nomeiem um representante profissional sénior com o qual possamos cooperar à 

medida que as Equipas de Intervenção são estabelecidas e começam a trabalhar. As 

Equipas de Intervenção incluirão os Membros do Grupo de Líderes interessados, 

Facilitadores das Redes de apoio ao SUN, Pontos Focais seleccionados no País, e o 

Coordenador. Esperamos que cada Equipa de Intervenção tenha a sua primeira 

teleconferência durante a semana de 11 a 15 de Junho. Ficaria satisfeito se os 

membros do Grupo de Líderes e os respectivos contactos que pretendam participar 

numa ou mais das Equipas de Intervenção aderissem a esta primeira teleconferência 

de forma a moldar o trabalho. As principais questões estratégicas de cada tema serão 

discutidas nestas teleconferências com destaque para a identificação de estratégias e 

acções específicas para o Movimento SUN que conduzam a resultados mensuráveis. 

Agradecemos as suas ideias sobre os temas e as questões estratégicas abordadas. 



Indique a(s) Equipa(s) de Intervenção em que gostaria de participar e a sua 

disponibilidade durante estes dias.  

  

4              Outro resultado importante da primeira reunião foi o facto de os membros 

do Grupo de Líderes terem concordado trabalhar para "Promover a Ampliação da 

Nutrição e o Movimento SUN através de oportunidades de apoio activo a níveis 

nacionais e globais". Este ano haverá várias reuniões internacionais de grande relevo 

orientadas para a segurança alimentar e nutricional que irão proporcionar momentos-

chave de apoio activo para a nutrição. Estas incluem as cimeiras do G8 e do G20, a 

conferência Rio +20 e a Assembleia Geral das Nações Unidas. A pensar neste 

objectivo, vários membros do Grupo de Líderes participarão no evento "Calling All 

Champions" destinado a inspirar os líderes do G8 e outros responsáveis políticos a 

acelerarem acções para a segurança alimentar e nutricional. Estes pediram que o 

convite para este evento fosse alargado aos restantes membros do Grupo de Líderes, 

pelo que tenho todo o prazer em anexar aqui informações adicionais.  

  

5              Por fim, à medida que passamos da criação de um movimento político 

inclusivo e colectivo para a demonstração de evolução e resultados mensuráveis, 

agendámos provisoriamente a segunda reunião do Grupo de Líderes para quinta-feira, 

27 de Setembro de 2012 em Nova Iorque. Esta reunião será uma oportunidade para os 

membros do Grupo de Líderes se encontrarem frente a frente pela primeira vez e 

acertarem os detalhes em relação ao respectivo Manifesto e à Estratégia do 

Movimento SUN. Estamos igualmente a estudar possibilidades para um evento de 

Alto Nível do Movimento SUN a ter lugar no dia 27 ou 28 de Setembro de 2012 na 

Assembleia Geral da ONU. Este evento será uma oportunidade para o Grupo de 

Líderes revelar a Estratégia do Movimento SUN, demonstrar a evolução do 

Movimento através do lançamento do segundo Relatório da Evolução do Movimento 

SUN, e inspirar um envolvimento político continuado de alto nível na nutrição. Existe 

um interesse considerável entre a grande maioria dos membros do Movimento SUN 

na interacção com o Grupo de Líderes. Enviar-lhe-emos em breve a confirmação 

destas datas, horários, e outros detalhes. 

  

6              Não hesite em contactar-me caso tenha comentários sobre o processo de 

formação das Equipas de Intervenção, ideias sobre as seis notas conceituais temáticas, 

ou qualquer outra questão. Mais uma vez, obrigado pela sua valiosa contribuição na 

manutenção do destaque do Movimento SUN na obtenção de resultados e no apoio ao 

acesso dos países do SUN a apoio coordenado e coerente.  

  

Melhores cumprimentos, 

  

David Nabarro 

Coordenador do Movimento SUN 

  

Em nome de: 

  

Anthony Lake 

Presidente do Grupo de Líderes do SUN 
  

 


