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Normalmente apenas os membros do Grupo de Líderes participarão nas discussões e na tomada de decisões.
Dado que esta reunião foi organizada com pouca antecedência, o Presidente indicou que os Observadores
poderiam falar se os Participantes lhes pedissem que o fizessem.

Dr.ª Kaosar Afsana, em nome de Sir Fazle Hasan Abed, Fundador e Presidente, BRAC

Resumo dos Elementos de Acção
Os participantes na primeira reunião do Grupo de Líderes do SUN acordaram:
1. Trabalhar em conjunto para determinar uma estratégia realista, priorizada, e orientada para
os resultados (Roteiro revisto) para a sua contribuição para o Movimento geral, especificando
indicadores e objectivos com prazos claros, relativamente aos quais se possa avaliar o
progresso;
2. Formar subgrupos para trabalhar (com o apoio das redes e secretariado do Movimento SUN)
em elementos essenciais da estratégia:
o

Documentação e partilha das melhores práticas, especialmente entre países e actores
sociais;

o

Estabelecimento provas da viabilidade económica da nutrição;

o

Seguimento de financiamento e investimentos;

o

Criação de uma estrutura robusta de resultados e responsabilização;

o

Apoio activo da mobilização de recursos nacionais e internacionais para a nutrição;

o

Assegurar uma ênfase sobre a) a dimensão do género e b) a atribuição de mais poder
às mulheres em políticas e acções para Ampliação da Nutrição.

3. Apoiar o acesso dos países do SUN a apoio coordenado e coerente através da promoção do
crescimento de Redes dentro do Movimento.
4. Promover a Ampliação da Nutrição e o Movimento SUN através de oportunidades de apoio
activo a níveis nacionais e globais.
Segue-se um resumo das discussões:
Item 1 da Agenda: Apresentações do Grupo de Líderes
1)

O Presidente deu as boas-vindas a este Grupo de Líderes constituído pelo Secretário-Geral da
ONU e agradeceu a todos os participantes por disporem de tempo para aderirem. Indicou o seu
empenho na Ampliação da Nutrição, sublinhou a dimensão do desafio e lembrou todas as
vantagens da Ampliação da Nutrição para indivíduos, agregados familiares, comunidades e
nações.

2)

Enfatizou que o SUN não se trata de uma nova burocracia, programa, ou fundo global, mas de
um Movimento político conduzido por Governos para encorajar um compromisso crescente
para a aceleração de reduções nos níveis de subnutrição. O Movimento procura assegurar que
as iniciativas existentes (tais como o processo REACH do sistema da ONU) trabalham em
conjunto da forma mais eficiente possível.

3)

O Presidente pediu aos Membros do Grupo de Líderes para descreverem a sua motivação para
aceitarem o convite do Secretário-Geral. Os Membros indicaram o seu empenho em:


Possibilitar uma maior valorização política da questão da subnutrição e da sua importância;



Concentrarem-se na obtenção de resultados mensuráveis – e na respectiva divulgação;



Partilhar experiências entre países e sectores;



Melhorar a responsabilização pelas acções realizadas, e honrar os compromissos;



Enfatizar a) a dimensão do género em políticas e acções para a ampliação da nutrição através da
análise dos diferentes impactos em homens e mulheres; e b) a importância da atribuição de
mais poder às mulheres enquanto agentes de mudança para enfrentar problemas relacionados
com a nutrição;



Identificar e promover os melhores métodos de prevenção (e, se necessário, tratamento) da
subnutrição, especialmente entre mulheres e crianças;



Garantir que é dada consideração a intervenções específicas sobre a nutrição e a políticas
relacionadas com a nutrição;



Possibilitar o estabelecimento de melhores ligações entre os que trabalham na nutrição nos
países do SUN e os actores sociais internacionais;



Facilitar o envolvimento de redes nacionais existentes, de forma a assegurar que o SUN se torna
um Movimento abrangente e participativo;



Sublinhar que a nutrição apenas pode ser melhorada através de acções que permitam às
pessoas concretizarem os seus direitos (especialmente o direito à alimentação); e



Incentivar mais investimento financeiro na nutrição através da demonstração de que existem
acções economicamente viáveis, testadas e prontas para ampliação.

Item 2 da Agenda: Descrição Geral do Movimento SUN2
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Este item da agenda teve por base dois documentos entregues aos Membros do Grupo de Líderes: um
Documento de Referência e uma Tabela com uma descrição geral do progresso por país.

4)

O Secretariado do Movimento SUN declarou que o Movimento SUN foi estabelecido em
Setembro de 2010 para apoiar os países à medida que implementam os seus próprios planos
para permitir que as pessoas usufruam de uma melhor nutrição. O destaque está na
subnutrição, especialmente entre a gravidez e o segundo ano de vida de uma criança. A
melhoria da nutrição neste período provou ter um impacto eficaz sobre o desenvolvimento
intelectual, físico e social das crianças, o que contribui para o desenvolvimento económico das
nações. Muitos países estão a demonstrar reduções extraordinárias nos níveis de nanismo
através da combinação de intervenções específicas sobre nutrição com políticas de
desenvolvimento relacionadas com a nutrição (por exemplo, políticas de segurança social,
agricultura, alimentação, educação, emprego, alterações climáticas, saúde, e género). Esta
combinação de abordagens funciona se no centro das mesmas estiverem mulheres com poder.

5)

Três países aderiram ao Movimento nos primeiros três meses; 18 meses depois, 27 países
escolheram aderir ao Movimento, tal como centenas de organizações parceiras que os apoiam.
Cada país do Movimento tem um ponto central do Governo a trabalhar em vários ministérios;
envolve uma gama completa de sectores, a sociedade civil, investigadores, empresas e
organizações internacionais numa plataforma nacional; procura juntar diferentes programas de
nutrição em sinergias; estabelece uma estrutura de resultados comum e incentiva todos os
parceiros do Movimento SUN a alinharem o seu apoio técnico, político e financeiro com os
programas nacionais. O objectivo global é assegurar resultados dentro dos próximos 2 a 3 anos
(i.e. até 2015-16) com ênfase na redução do nanismo, anemia e outras formas de subnutrição.

6)

As últimas duas revisões do Movimento (Setembro de 2011 e Abril de 2012) concluíram que o
Secretariado e a sua rede de actores sociais se concentram (a) na mobilização de apoio
generoso, flexível e bem alinhado para que os países do SUN possam estimular melhorias
sustentáveis na nutrição das pessoas, com atenção específica para mulheres grávidas e crianças
com menos de 24 meses; (b) em garantir que as acções de apoio se concentram em prioridades
de política nacional; e (c) que (sempre que possível), doadores e outros parceiros externos
alinham o seu apoio. Estas necessidades estão a ser incorporadas na Estratégia actualizada
(Roteiro revisto) do Movimento SUN, através da concentração na concretização de resultados,
da análise de factores que incentivam o sucesso, e da partilha destas informações entre países.

Item 3 da Agenda: Termos de Referência do Grupo de Líderes
7)

O Secretário-Geral da ONU decidiu criar o Grupo de Líderes do Movimento SUN para dar
orientação e apoio ao Movimento. Até agora, o Movimento SUN tem sido orientado por uma
Equipa de Transição altamente empenhada embora informal, e apoiada por um Secretariado
temporário.

8)

Durante a reunião foram discutidos os Termos de Referência propostos para o Grupo de Líderes,
que tinham sido previamente partilhados com os participantes. Os participantes apreciaram
especialmente a ênfase dada aos resultados, responsabilização, apoio activo, e mobilização de
recursos. Indicaram a necessidade do Grupo de Líderes do SUN assegurar uma ênfase na: a)

dimensão do género de políticas e acções para ampliar a nutrição através da análise de
diferentes impactos em homens e mulheres; e b) na importância da atribuição de mais poder às
mulheres.
9)

O Coordenador do Movimento SUN explicou que o Grupo de Líderes ainda não está completo:
um pequeno número de indivíduos ainda será nomeado pelo Secretário Geral da ONU. Um
deles será um doador não tradicional.

Item 4 da Agenda: Da Mobilização aos Resultados: Prioridades do Movimento e futuras áreas de
concentração para o Grupo de Líderes
10)

O Presidente convidou os Membros a concentrarem-se no trabalho a ser executado antes da
próxima reunião do Grupo de Líderes (no final de Setembro de 2012). A conclusão desta
discussão foi que os Membros gostariam de participar no desenvolvimento de uma Estratégia
actualizada (Roteiro revisto) do Movimento SUN. Esta incluirá formas de assegurar que os
resultados são monitorizados e analisados, que o apoio activo em torno dos resultados é
intensificado, e que o Grupo de Líderes continua a facilitar o crescimento do Movimento
impulsionado por países do SUN. Os Membros do Grupo de Líderes serão convidados a formar
subgrupos para trabalhar em seis áreas essenciais:


Melhores práticas, e que intervenções têm o maior potencial de alcançar resultados;



Recolha de provas da viabilidade económica da ampliação da nutrição;



Seguimento de financiamento e de investimentos na nutrição para identificar lacunas de
recursos relevantes;



Criação de uma estrutura robusta de resultados e responsabilização, com base em indicadores e
objectivos claros (por exemplo, Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, objectivos pós-2015,
e a Assembleia Mundial da Saúde);



Melhoria do apoio activo e mobilização de recursos nacionais e internacionais para a nutrição;



Articulação da importância da atribuição de mais poder às mulheres para que estejam no centro
das políticas e acções para a Ampliação da Nutrição.

11)

Sob a orientação do Presidente do Grupo de Líderes do Movimento SUN, o Secretariado e as
suas Redes irão apoiar os membros do Grupo de Líderes no estabelecimento dos elementos de
uma Estratégia do Movimento SUN (Roteiro revisto). A Estratégia será debatida e finalizada na
próxima reunião de meio dia do Grupo de Líderes em Nova Iorque na semana de 24 de
Setembro. A reunião irá concentrar-se em questões substantivas, em elementos de acção, e na
avaliação do impacto do Movimento.

12)

O apoio activo coordenado para manter a ampliação da nutrição em destaque nos processos
políticos permanece uma prioridade, de forma a ganhar balanço para conseguir resultados. Para

ajudar a sustentar esta dinâmica, e para demonstrar o impacto do Movimento, o Canadá
ofereceu-se para ser co-anfitrião de um evento lateral do SUN na Assembleia Geral da ONU em
Setembro de 2012.

Secretariado do Movimento SUN
16 de Abril de 2012
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