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O Contributo da Agricultura e da Proteção Social para a Melhoria da Nutrição

É vital compreender os problemas da nutrição e as respetivas 
causas para identificar formas de fazer com que os investimentos na 
agricultura possam prevenir a malnutrição. A prevenção é fulcral; para 
além dos óbvios benefícios para a saúde de travar a malnutrição antes 
que esta surja, os programas preventivos são economicamente mais 
eficientes do que os que se concentram apenas no tratamento. 

Bibi Giyose, Consultora Superior – Segurança Alimentar e Nutricional  
na New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) 

Esta série de resumos informativos – intitulada Fomento da 
Nutrição na Prática – apresenta as experiências de governos 
de Países SUN e de outros atores nacionais em pleno processo 
de expansão dos seus esforços para assegurar que todas as 
pessoas desfrutem de boa nutrição. Cada resumo informativo 
da série centra-se num tema selecionado por Pontos Focais 
SUN dos Governos como meio para a partilha das suas 
experiências durante uma série de teleconferências,  
com pontos focais e equipas nacionais, que têm lugar  
de dois em dois meses.

Este é o quarto resumo informativo e centra-se no modo 
como a agricultura, os sistemas alimentares e os programas 
de proteção social estão a contribuir (e como podem 
fazê-lo melhor) para o fomento da nutrição nos países do 
Movimento. Representantes de seis países do Movimento 
partilharam os seus relatos de como os atores nas áreas dos 
alimentos, da agricultura e da proteção social se envolveram 
em atividades de coordenação da nutrição para atingir 
resultados nutricionais esperados. Foram identificados 
desafios fundamentais em cada um dos artigos dos países. 
Estes, juntamente com a extensa informação extraída das 
teleconferências com Pontos Focais Governamentais de 
Países do Movimento e com as suas equipas, formam a base 
das reflexões contidas nos comentários finais de Tom Arnold, 
Coordenador do Movimento SUN a título interino.

Como estão os Países SUN a coordenar, 
planear e monitorizar os contributos  
da agricultura, dos sistemas alimentares 
e da proteção social para o fomento  
da nutrição?

Os sistemas alimentares e agrícolas desempenham um papel 
primordial na capacitação das pessoas para acederem aos 
alimentos de que precisam para assegurar uma boa nutrição, 
ao mesmo tempo que contribuem para o crescimento 
económico das sociedades. Tais sistemas podem aumentar a 
disponibilidade, a acessibilidade e o consumo de alimentação 
variada, segura e nutritiva ao longo de todo o ano.  

A proteção social é um dos domínios fundamentais que 
podem influenciar o bem-estar das pessoas e ajudar  
a assegurar uma nutrição melhorada. Os programas de 
proteção social conjugam instrumentos que protegem as 
populações vulneráveis contra riscos e choques, ao mesmo 
tempo que promovem subsistências mais resilientes.

Na sua maior parte, os Pontos Focais SUN dos Governos que 
participaram em teleconferências temáticas centradas na 
agricultura, nos sistemas alimentares e na proteção social 
relataram que os seus ministérios da agricultura ou da proteção 
social estão a participar nas respetivas plataformas multiator. 
Mas alguns deles identificaram como desafio fulcral a 
coordenação intersetorial entre as diferentes iniciativas  
de segurança alimentar, nutrição e/ou proteção social.  
A extensão da colaboração varia de país para país.  
Foi sublinhado que o elevado nível de interações necessárias 
entre os setores consome muito tempo, tanto mais que 
a saúde, a agricultura e a proteção social podem ter 
preocupações concorrentes que dificultem a cooperação.  
À luz deste facto, a participação de responsáveis fulcrais foi 
vital para o sucesso e a sustentabilidade do processo.

Os países reconheceram a importância do desenvolvimento 
de um Quadro Comum de Resultados para reforçar as ligações 
entre os diferentes setores que contribuem para a nutrição 
e da existência de quadros integrados de monitorização e 
avaliação (M&A). Porém, muito poucos países estabeleceram 
comissões ou grupos de trabalho comuns para M&A.  
A proteção social é complexa e multissetorial por natureza; 
porém, este desafio está a ser enfrentado por cada vez mais 
países que desenvolvem ou reveem políticas ou estratégias  
de proteção social que incluem um foco na nutrição.  
Os indicadores da nutrição são cada vez mais integrados nos 
quadros de resultados da proteção social. Na sua maioria, 
os países também mencionaram que pretendem ficar em 
posição de integrar os indicadores da nutrição nos seus planos 
de investimento agrícola. Contudo, é necessário fazer mais 
para definir o que se entende por “programas sensíveis  
à nutrição”: o que são, o que é necessário para os planear  
e qual a melhor forma de os implementar.

Introdução
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O Contributo da Agricultura e da Proteção Social para a Melhoria da Nutrição

Como estão os Países SUN  
a implementar programas 
multissetoriais?

Na sua maioria, os 48 países do Movimento SUN estão a 
implementar programas interministeriais conjuntos que 
combinam segurança alimentar, proteção social, educação e 
também intervenções específicas da nutrição. Com frequência, 
as intervenções nas áreas da agricultura e da proteção social 
são integradas em planos de seguros oferecidos às famílias 
rurais vulneráveis. Em geral, estes incluem componentes que 
visam gerar rendimento através do aumento da produtividade 
agrícola. Muitos países idealizaram programas para ajudar 
a melhorar a produtividade agrícola e que também estão 
concebidos para ajudar a atenuar a pobreza e melhorar o 
acesso das populações pobres a alimentos nutritivos. As 
atividades apoiadas incluem: (a) a associação dos aumentos 
de produtividade dos pequenos agricultores a programas de 
alimentação escolar, (b) o incentivo à produção de laticínios,  
ou (c) o melhoramento do emprego nos grupos vulneráveis.  
Os programas de proteção social tendem a incluir transferências 
monetárias e o acesso melhorado a serviços essenciais como o 
crédito, os cuidados de saúde ou o apoio jurídico. A promoção 
da diversificação da produção e da dieta alimentar é uma das 
principais formas pelas quais a agricultura contribui para a 
nutrição. A promoção das práticas e dos produtos agrícolas 
locais é também uma prioridade para vários Países SUN. 
Alguns países também sublinharam os importantes papéis 
desempenhados pelos trabalhadores rurais de extensão na 
promoção de alterações comportamentais entre os pequenos 
proprietários.

Foi sublinhado que, apesar da existência de planos comuns,  
a falta de capacidade humana e de recursos para os 
implementar é uma limitação importante, e alguns países 
destacaram a necessidade de um compêndio de casos de 
sucesso para orientação e partilha eficaz de conhecimento 
através do Movimento SUN.

Como estão os Países SUN  
a integrar a nutrição nos programas  
de agricultura e proteção social?

Este número de Fomento da Nutrição na Prática descreve 
o contributo da agricultura, dos sistemas alimentares e da 
proteção social para o fomento da nutrição em seis Países SUN 
diferentes. O Burundi está a integrar a nutrição nas políticas 
setoriais e nos planos de desenvolvimento. Sustentadas num 
compromisso político de alto nível para com a nutrição, as 
duas principais prioridades do plano estratégico multissetorial 
do país para a segurança alimentar e a nutrição passam pelo 
melhoramento das práticas de higiene através de uma iniciativa 
de lavagem das mãos e pela promoção da diversificação 
alimentar através do cultivo de hortas nos quintais das escolas 
e casas de todo o país. Na RDP Laos, tem havido esforços 
significativos para estabelecer uma comissão multissetorial para 
a nutrição (CNN) que visa assegurar o aumento do investimento 
na nutrição, bem como estabelecer todas as disposições 
institucionais necessárias para melhorar a segurança alimentar 
e nutricional. Para além da comissão, o Ministério da 
Agricultura e Silvicultura e o Ministério da Saúde começaram 
a descentralizar o processo de coordenação da nutrição. No 
Mali, o Plano Nacional de Nutrição de 2013 foi operacionalizado 
por um plano de ação multissetorial para a nutrição 2014-
2018. Em harmonia com este plano de ação, o Ministério 
do Desenvolvimento Rural assume a responsabilidade pela 
disseminação de sementes melhoradas e, juntamente com 
o Ministério da Ação Humanitária, trabalha em respostas 
de emergência. O Ministério do Desenvolvimento Social é 
responsável pela transferência de benefícios sociais  
que podem melhorar a situação nutricional das famílias.  
O Nepal desenvolveu estratégias e planos para dar resposta 
ao problema da insegurança alimentar e promover a nutrição, 
tentando aumentar a disponibilidade de alimentos de 
qualidade, bem como aumentar o rendimento e reduzir  
a carga de trabalho das mulheres. Os programas de proteção 
social estão a ajudar a fornecer alimentos suficientes  
e dietas nutritivas aos grupos pobres e socialmente excluídos. 
No Iémen, os parceiros do desenvolvimento e o governo 
envolveram-se no desenvolvimento de um plano de ação 
multissetorial integrado de longo prazo para combater  
a desnutrição no período 2015-2019 com a participação  
de todos os setores. Os setores da agricultura, da segurança 
alimentar e da proteção social chegaram a acordo sobre o 
princípio da convergência programática e geográfica segundo 
o qual todos os setores trabalharão em conjunto em cerca de 
metade dos distritos com elevada incidência de desnutrição. 
Moçambique efetuou um inquérito de referência sobre 
Segurança Alimentar e Nutrição (SAN) em 2013, junto de mais 
de 7.000 famílias do país, indicando que a nutrição não está 
diretamente associada à disponibilidade de alimentos, mas sim 
ao seu uso, ao acesso aos mesmos e à educação. Os programas 
nacionais sublinham o facto de o uso de medidas de proteção 
social ser essencial para combater o atraso no crescimento 
como problema transversal. 

Estas abordagens descrevem o modo como os países de 
todo o Movimento trabalham de forma multissetorial para 
assegurar que a nutrição seja um elemento nuclear nos 
programas de agricultura e proteção social. Os artigos seguintes 
proporcionam um retrato desses esforços e destinam-se  
a beneficiar os países de todo o Movimento através da partilha  
e da aprendizagem recíprocas das experiências.
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O Contributo da Agricultura e da Proteção Social para a Melhoria da Nutrição

No Burundi, 67% da população vive abaixo 
do limiar de pobreza. 35,6% da população 
passa fome (Índice Global da Fome, 2014).  
A ingestão calórica no país é a mais baixa  
da África Oriental (1600 Kcal/p/d). Tal 
traduz-se numa das taxas mais elevadas  
de subnutrição crónica em África. 
O facto de as produções agrícola e animal serem estruturalmente deficitárias desde o 
ano 2000 (+/- 30% das necessidades anuais), em virtude do preço elevado dos géneros 
alimentícios, da taxa de câmbio e da pressão demográfica, demonstra que os desafios  
da subnutrição são indissociáveis dos que se relacionam com a insegurança alimentar.
É por este motivo que o governo do Burundi trabalha para unir os setores agrícola  
e social na luta contra a subnutrição e a insegurança alimentar. 

BURUNDI

CRIANÇAS COM MENOS  
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento: 57,7%
Magreza extrema: 6,1%
Excesso de peso:  2,9%
Baixo peso à nascença: 10,7%
Amamentação exclusiva: 69,3%

Fonte: IDS 2010
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Dr. Déo-Guide RUREMA
Chefe de Gabinete Adjunto da Segunda Vice-Presidência da República
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Sistemas multissetoriais para responder à malnutrição

Graças a esforços constantes de promoção e de sensibilização, 
o envolvimento político de alto nível nas questões  
da malnutrição e da insegurança alimentar é já uma realidade. 
A governação nutricional, formalizada pelo Decreto  
n.º 100/31 de 18 de fevereiro de 2014, está organizada no 
seio da Plataforma Multissetorial da Segurança Alimentar e da 
Nutrição (PMSAN), que constitui um garante das atividades de 
segurança alimentar e de nutrição. É composta por um comité 
diretor, um secretariado SUN/REACH e um comité técnico.

O comité diretor compreende membros de alto nível:  
o segundo vice-presidente da República, os ministros  
da Saúde Pública e da Luta contra a SIDA; da Agricultura  
e da Pecuária; do Comércio e da Indústria; das Finanças  
e do Planeamento do Desenvolvimento Económico; da Água,  
do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, 

do Desenvolvimento Municipal; da Solidariedade Nacional, 
dos Direitos do Homem e do Género.

Com o objetivo de impulsionar as iniciativas necessárias  
para melhorar a nutrição, o comité diretor está ainda 
encarregue de: 

 Î integrar os indicadores de segurança alimentar  
e de nutrição nos planos setoriais; 

 Î aprovar as políticas e planos setoriais para  
a segurança alimentar e nutricional e supervisionar 
as políticas e os programas implementados nestes 
domínios;  

 Î estabelecer uma rubrica orçamental dedicada  
à segurança alimentar e nutricional no orçamento  
de cada ministério. 

Reforçar as ações em prol da nutrição

“Investir na segurança alimentar  
e na nutrição: uma condição prévia  
para o desenvolvimento sustentável.” 
Sua Excelência o Dr. Ir Gervais Rufyikiri,  
Segundo Vice-Presidente da República, 
dezembro de 2011 (abertura do primeiro Fórum 
sobre a Segurança Alimentar e a Nutrição).
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Integração da nutrição nas políticas 
setoriais e de desenvolvimento

As políticas e as estratégicas agrícolas integram a nutrição 
através de ações que visam as populações vulneráveis  
a fim de aumentar a produção, o acesso e a diversificação  
da alimentação.

A pedido do comité diretor, o secretariado SUN/REACH 
aprovou no primeiro semestre de 2014: 

1) a identificação das prioridades do Plano Estratégico 
Multissetorial da Segurança Alimentar e da Nutrição,  
que prevê duas ações fundamentais no seio das comunidades 
e as atividades a implementar a curto e médio prazo; 

2) os esforços relativos à informação, comunicação e 
sensibilização que visam a mudança dos hábitos tendente  
à adoção de boas práticas alimentares. 

Resultantes de um processo inclusivo e participativo,  
os objetivos do Plano Estratégico Multissetorial da Segurança 
Alimentar e da Nutrição visam, entre outros aspetos, 
responder às carências em micronutrientes e aos défices 
crónicos de segurança alimentar. As duas prioridades 
identificadas são as seguintes :

 Î A promoção de hortas comunitárias para as famílias  
e escolas a fim de diversificar a sua alimentação.  
Os intervenientes (chefes tradicionais, monitores 
agrícolas e profissionais de saúde) foram formados  
em seis províncias de um total de 17, com o objetivo  
de alcançar a cobertura nacional no final de 2016.  

 Î A promoção da lavagem das mãos através da 
disseminação dos tippy-tap ou Kandagira Ukarabe 
(dispositivos confecionados com material local). 

Em paralelo, a segurança alimentar e a nutrição fazem parte 
das prioridades do Quadro Estratégico de Crescimento e  
de Luta contra a Pobreza II (2012-2015) cujo objetivo para  
o setor agrícola consiste em “fornecer aos burundianos uma 
alimentação suficiente em qualidade e em quantidade  
e reduzir o baixo peso de 29% para 21% em 2015”. 

O Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS)  
de 2011-2015 e o Plano Nacional de Investimento do Setor 
Agrícola (PNIA) conferem uma grande importância ao acesso 
das populações aos produtos agrícolas nutritivos (por exemplo,  
legumes) e às alterações climáticas. O reforço das ações 
de combate à malnutrição constitui parte integrante do 
pilar estratégico 1 do PNDS de 2011-2015 sobre as doenças 
transmissíveis e intransmissíveis. O PNIA compreende 
um subprograma específico para a nutrição ligado à 
vulnerabilidade, que visa a redução do número de pessoas 
que se encontram em situação de insegurança alimentar 
extrema durante mais de três meses.

Os pilares do PNIA são os seguintes: 

Pilar 1: A melhoria da produtividade agrícola através da 
intensificação do setor agrícola, estimulada pelo crescimento 
das sementes altamente produtivas (mandioca, batata-doce, 
banana, frutos, legumes e noz de macadâmia) distribuídas.

O objetivo consiste, em última análise, no aumento da 
produção alimentar e sua diversificação. As subvenções  
para os fertilizantes químicos permitiram também duplicar  
a quantidade de fertilizante utilizado nas culturas 
alimentares. 

Pilar 2: A intensificação da produção de carne e de leite 
através da distribuição de animais às famílias vulneráveis.  
Os beneficiários são escolhidos pela população,  
de forma participativa e inclusiva, ao passo que os comités 
de seguimento da cadeia de solidariedade comunitária 
identificam os beneficiários das gerações seguintes.  
Os animais (bovinos, caprinos, suínos, coelhos e galinhas) 
são escolhidos em função das capacidades das famílias, 
recebendo as mais desfavorecidas o gado miúdo  
e os proprietários de terras os bovinos. Em 2013,  
foram distribuídos 9800 bovinos a famílias rurais. 

Pilar 3: O desenvolvimento dos setores da piscicultura  
e da aquacultura. O PNIA previa desenvolver 100 viveiros,  
mas no final de 2014 acabaram por estar funcionais  
mais de 5000.

Sua Excelência o Segundo Vice-Presidente semeia espinafres numa  
horta de vegetais

Conclusão

Apesar de a produção agrícola ter aumentado cerca de 35% 
entre 2011 e 2013, a malnutrição crónica e a malnutrição 
aguda nas crianças com menos de cinco anos passaram 
respetivamente de 58% e 6% em 2010 para 48,9% e 5,4% 
em 2014. Apesar de não ser possível ligar diretamente a 
diminuição da malnutrição aos progressos alcançados pelo 
setor agrícola, também não podemos negligenciar o seu papel 
na obtenção destes resultados. 

Desafios

Persistem desafios de peso no reforço dos esforços 
multissetoriais em matéria de agricultura e proteção social:

 Î A harmonização e o alinhamento dos pontos de vista, 
práticas e hábitos entre os ministérios, as ONG  
e os doadores que trabalham na segurança alimentar 
e na nutrição. 

 Î A orçamentação do Plano Estratégico Multissetorial 
da Segurança Alimentar e da Nutrição continua por 
concluir, a fim de permitir a mobilização de recursos. 

 Î O destaque de certos setores como a proteção social 
e o ambiente na PMSAN pode ser melhorado. 

 Î A promoção da alteração dos comportamentos  
e a adoção de boas práticas e hábitos na produção 
alimentar e agrícola continuam a ser difíceis. 

 Î A compreensão das causas subjacentes à malnutrição 
e dos seus efeitos a médio e longo prazo permanece 
um desafio, num contexto de transição de uma 
agricultura familiar de subsistência para uma 
produção intensiva agropastoril menos dependente 
das condições climáticas.

Fonte: IDS 2010

Legenda: Quadro sobre os fertilizantes químicos

Lições fundamentais 

 Î O primeiro fórum sobre a segurança alimentar 
e a nutrição, realizado entre os dias 1 e 14 de 
dezembro de 2011, desempenhou um papel-
chave na sensibilização e no envolvimento 
político de alto nível no que se refere às 
questões da malnutrição e da insegurança 
alimentar. A participação no Movimento SUN  
e na iniciativa REACH permite ainda organizar 
e coordenar melhor as atividades nacionais  
e responder de forma multissetorial  
e multilateral às várias causas da malnutrição.

 Î A participação no Movimento SUN e na 
iniciativa REACH melhorou também  
a organização e a coordenação das atividades 
nacionais e contribuiu para responder às 
várias causas da malnutrição através de uma 
abordagem multissetorial e multilateral.

 Î A distribuição de bovinos às famílias rurais 
permitiu aumentar significativamente  
a produção e o consumo de leite. 

 Î A promoção de fertilizantes orgânicos  
e de hortas familiares em torno das casas  
e os mecanismos para aceder ao crédito e 
às subvenções para fertilizantes permitiram 
aumentar e diversificar a produção agrícola 
e o consumo alimentar da população 
(nomeadamente legumes).

 Î Em matéria de proteção social,  
a identificação dos beneficiários para a 
distribuição de animais às famílias vulneráveis 
é crucial. Foi implementado um mecanismo  
de identificação para as gerações seguintes.
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UREIA

NPK

Kcl

Total

5,53

3,35

0,90

0,25

10,03

7,57

1,29

0,61

0,70

10,16

2,97

3,193

1,62

0,16

7,93

13,92

1,48

0,35

0,27

16,02

14,3827

2,74

0,65

0,636

18,406

Tipo de 
fertilizante

2011 2012 2013 2014 2015 A&B

60,0%

58,0%

56,0%

54,0%

52,0%

50,0%

48,0%

46,0%

44,0%

Evolução da 
Malnutrição Crónica (2000-2014)

IDS
2000*

IDS
2010

AGSANV 
2014
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RDP LAOS 
Convergência para a nutrição

A RDP Laos alcançou um crescimento 
económico impressionante nos últimos dois 
anos, e o rácio de pobreza caiu quase 10% 
na última década. O governo do Laos está 
agora a combater os seus níveis elevados de 
insegurança alimentar e malnutrição para 
obter um declínio do atraso no crescimento de 
um mínimo de 3,9 pontos percentuais por ano, 
com vista a alcançar as metas correspondentes 
do ODM 1.

Um empenho político sólido

O empenho político da RDP Laos é sólido aos mais altos níveis 
do governo e do parlamento, com o compromisso de acabar 
com a malnutrição refletido nas muitas medidas que têm sido 
tomadas. Tais medidas incluem: 

 Î a implementação da Política Nacional de Nutrição 
(PNN)

 Î a Estratégia Nacional de Nutrição e Plano de Ação 
(ENNPA) 2010-2015

 Î a priorização de intervenções do plano multissetorial 
sobre nutrição em 2013

 Î um aumento de todo o orçamento do setor da saúde 
(incluindo intervenções específicas da nutrição  
e sensíveis à nutrição) para 9% da despesa total  
do governo desde 2012

 Î a redução da malnutrição é uma importante 
prioridade do oitavo Plano Nacional de 
Desenvolvimento Social e Económico do país

 Î e o governo do Laos fez esforços significativos para 
estabelecer uma comissão multissetorial sobre 
nutrição, a Comissão Nacional de Nutrição (CNN), 
e o seu Secretariado em julho de 2013. A Comissão 
visa assegurar a continuidade do aumento  
do investimento na nutrição, estabelecendo  
todas as disposições e modalidades institucionais 
necessárias para resolver os problemas da segurança 
alimentar e nutricional.

A convergência é similar à coordenação multissetorial e não é fácil. 
É necessário definir o “quem”, o “quando”, o “como” e o “quê”  
do processo de coordenação; não há soluções universais.
Chandavone Phoxay MD, MSc, PhD, Diretora-Geral Adjunta, Departamento 
de Promoção da Saúde e da Higiene, Ministério da Saúde e Ponto Focal SUN 
do Governo, com o contributo do Dr. Bounfeng Phommalaysith, Diretor-Geral 
Adjunto, Gabinete do MS, Stefania Dina, Coordenadora Nacional do FIDA e 
equipa do FIDA para a RDP Laos
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CRIANÇAS COM MENOS  
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento: 43,8%
Magreza extrema: 6,4%
Excesso de peso:  2,0%
Baixo peso à nascença: 14,8%
Amamentação exclusiva: 40,4%
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Promoção do envolvimento 
multissetorial pelo governo

O setor da saúde defendeu veementemente, junto  
do governo do Laos e dos ministérios competentes,  
a importância da nutrição como questão multissetorial  
que requer uma solução multissetorial. Só por si, um setor 
ou uma organização não consegue resolver este problema. 
Em resultado, o governo reconheceu a importância do 
empenho significativo aos níveis nacional, subnacional 
e periférico e do envolvimento de vários setores, não 
só da saúde, no combate à insegurança alimentar e 
nutricional no país. Sublinha-se a todos os níveis que 
há outras áreas que se podem envolver para ajudar a 
expandir intervenções específicas da nutrição e sensíveis 
à nutrição, colaborando de forma estreita com todos os 
setores relevantes e tornando os esforços sustentáveis. 
Ao nível internacional, a RDP Laos aderiu oficialmente ao 
Movimento para o Fomento da Nutrição (SUN) em abril 
de 2011, com o Ministério da Saúde (MS) nomeado como 
ponto focal SUN do governo.

Mecanismo de coordenação 
interministerial

O Secretariado da CNN é presidido pelo Vice-Ministro da 
Saúde e copresidido pelos Vice-Ministros da Agricultura e 
Silvicultura, da Educação e Desportos e do Planeamento 
e Investimento. A CNN inclui os ministérios competentes: 
Saúde, Agricultura e Silvicultura, Educação, Planeamento 
(Investimento), Comércio e Finanças. Inclui ainda a Comissão 
Nacional de Erradicação da Pobreza e Desenvolvimento 
Rural, a Comissão Nacional para a Mãe e a Criança, 
organizações de massas e outros ministérios competentes. 

O Secretariado da CNN é presidido pelo Vice-Ministro da 
Saúde e copresidido pelos Vice-Ministros da Agricultura e 
Silvicultura e do Planeamento e Investimento. O Secretariado 
é tecnicamente assistido e coordenado por uma equipa 
nuclear constituída por cinco ministros fulcrais, incluindo 
os da saúde, da agricultura e silvicultura, da educação, do 
planeamento e investimento e da erradicação da pobreza e 
desenvolvimento rural. Enquanto ponto focal, o MS age como 
centro de coordenação entre os vários setores e parceiros 
do desenvolvimento na área da nutrição. Há cinco Grupos 
de Trabalho Técnico (GTT) que funcionam como equipa 
nuclear, incluindo GTT sobre segurança alimentar (no âmbito 
do setor agrícola), nutrição (no âmbito do setor da saúde), 
educação (no âmbito do setor educativo), o Secretariado 
da Mesa-Redonda (no âmbito do setor do planeamento e 
investimento) e o Secretariado da Comissão de Erradicação da 
Pobreza e Desenvolvimento Rural. 

Os membros da equipa nuclear desempenham um papel  
de articulação com os respetivos setores para seguimento  
das recomendações da CNN e do Secretariado.

 Î Ao nível central:
a. harmonização da implementação das 

intervenções dos diferentes setores com o plano 
multissetorial

b. mobilização de fundos internos e externos
c. monitorização rigorosa da implementação e
d. relato ao setor respetivo e ao secretariado  

da CNN. 
 Î Os níveis provincial e distrital irão implementar  
as 22 intervenções do plano multissetorial, efetuar 
o microplaneamento, a análise e a expansão das 
intervenções existentes, definir as lacunas e relatá-
las a cada um dos setores, ao secretariado provincial  
e ao nível central.

Como iniciativa recente, a equipa nuclear, juntamente com  
o GTT-FSC e a nutrição, está a desenvolver um Quadro 
Comum de Resultados e a conceber um mecanismo eficaz 
para gestão, monitorização e avaliação da informação  
e relato do progresso do plano multissetorial. 

Descentralização do processo
Para além do estabelecimento da CNN, o Ministério  
da Agricultura e Silvicultura (MAS) e o MS iniciaram  
a descentralização do processo de coordenação com  
o apoio dos Grupos de Trabalho dos Setores da Agricultura 
e da Saúde. O estabelecimento de um secretariado para  
a Comissão Provincial de Nutrição nas províncias 
visadas que replique a estrutura nacional destina-se 
a descentralizar a coordenação multissetorial sobre 
a segurança alimentar e nutricional. A coordenação 
multissetorial continua a ser descentralizada para outros 
níveis provinciais e distritais. O órgão multissetorial  
é uma plataforma de coordenação no âmbito dos setores 
governamentais e do fórum internacional para a segurança 
alimentar e nutricional. Os mecanismos multissetoriais 
incluem a CNN e as comissões provinciais com uma 
coordenação robusta e consultas com os parceiros  
do desenvolvimento.

Medidas coletivas
O Laos reconheceu que o ODM 1 estava fora do alcance no 
país e que os esforços desconcertados conduziram apenas 
a uma diminuta redução da malnutrição de 1% ao ano. Ba-
seando-se em experiências internacionais e nas abordagens 
baseadas em dados concretos do Bangladesh, do Brasil e do 
Peru, que reduziram a malnutrição em 3-4% ao ano, a CNN 
estabeleceu em 2013 um Plano de Ação Multissetorial para 

a Segurança Alimentar e Nutricional 2014-2020 baseado 
numa abordagem de “convergência”. O Plano de Ação é 
analisado e desenvolvido por vários setores e implemen-
tado por cada um deles. Os representantes de cada setor 
na CNN desempenham papéis articulados com o respetivo 
setor e asseguram que o Plano de Ação seja incluído,  
orçamentado, implementado e monitorizado em todos  
os planos do setor.

Com a assistência técnica dos parceiros do desenvolvi-
mento e do Secretariado, são implementadas inter-
venções específicas da nutrição e sensíveis  
à nutrição para as mesmas crianças malnutridas das 
regiões geográficas visadas do país com taxas elevadas  
de malnutrição e insegurança alimentar. A implemen-
tação bem-sucedida deste modelo de “convergência” 
pode reduzir a desnutrição, reduzir a proporção de  
pessoas que sofrem de insuficiência ponderal por motivo 
de fome para 22% até 2015 e reduzir a prevalência do 
atraso no crescimento para 34% até 2018. 

Este Plano de Ação centra-se no melhoramento 
da segurança alimentar e da nutrição das crianças, 
das mulheres em idade reprodutiva, das raparigas 
adolescentes e das crianças em idade escolar, 
concentrando-se nas áreas geográficas pobres e 
aplicando a abordagem convergente. Há 22 intervenções:  
14 relacionadas com a saúde, 4 relacionadas com a 
agricultura e 4 relacionadas com a educação. O governo 
da RDP Laos aumentou os esforços e continua a colaborar 
com os parceiros do desenvolvimento para implementar 
a nova abordagem multissetorial convergente, além de 
trabalhar na integração da saúde materna e neonatal,  
em aldeias-modelo saudáveis e na erradicação da 
pobreza para criar sinergias nos programas de  
promoção da nutrição.

Uma sessão de comunicação sobre alterações comportamentais em curso

Criança sob monitorização de crescimento
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O Contributo da Agricultura e da Proteção Social para a Melhoria da Nutrição

Desafios

O aumento do investimento pelo governo e a 
mobilização de recursos de fontes externas para a 
nutrição funcionaram. Porém, o governo continua 
a enfrentar o desafio da coordenação entre atores, 
agentes e doadores para fazer o levantamento 
dos recursos e intervenções, da cobertura da 
implementação e dos seus resultados. Em segundo 
lugar, as limitações de financiamento e de capacidade 
de implementar as intervenções específicas da nutrição 
e sensíveis à nutrição continuam a ser uma barreira.

Soluções locais

O setor agrícola está a fomentar sistemas alimentares 
sustentáveis que promovam dietas saudáveis através do 
reforço da produção local de alimentos e do controlo do 
processamento pelos pequenos agricultores e explorações 
familiares. Mais especificamente, o setor agrícola centra-se 
nas seguintes áreas: 

1. Produção e promoção da produção de culturas 
diversificadas (incluindo hortas, canteiros de 
ervas, produção de feijão, etc.) e educação para a 
nutrição ligada à agricultura;

2. Produção e promoção de animais de criação 
saudáveis e de pequeno porte (aves, porcos, etc.);

3. Melhoramento das atividades pós-colheita e 
promoção do processamento dos alimentos para 
melhorar a segurança alimentar ao longo de todo 
o ano; e

4. Apoio e promoção de atividades geradoras 
de rendimento (AGR), por exemplo, produtos 
agrícolas e produtos florestais não lenhosos 
(PFNL), incluindo ervas tradicionais, e educação 
sobre a aplicação 
judiciosa do dinheiro. 

Em dois distritos visados da província de Oudomxay,  
o programa Soum Son Seun Jai, em colaboração com  
os outros setores relevantes assumiu a liderança na 
mediação do projeto-piloto da implementação da 
abordagem de convergência. 

O conceito básico, de um ponto de vista agrícola, é o 
de aumentar a produção local e a disponibilidade de 
alimentos saudáveis e equilibrados, juntamente com o 
lançamento de campanhas de consciencialização sobre 
nutrição que incluem lições de culinária e uso de alimentos 
cultivados localmente para complementar a alimentação 
de crianças até aos dois anos com um diagnóstico de 
malnutrição. 

O programa visa aumentar a disponibilidade de alimentos 
ao nível das famílias de várias formas através da promoção 
de animais de criação de pequeno porte, estabelecendo 
hortas caseiras (com pelo menos 10 variedades 
diferentes de vegetais) e canteiros de ervas, promovendo 
a piscicultura e o tratamento de Produtos Florestais 
Não Lenhosos (PFNL) e melhorando as instalações de 
armazenamento para alimentos básicos. 

As intervenções do setor da saúde estão a combater 
a insuficiência ponderal e o atraso no crescimento 
melhorando a saúde e a nutrição materna, promovendo 
a otimização da alimentação de bebés e crianças e 
a comunicação para alterações comportamentais, 
assegurando a segurança alimentar e a suplementação 
com micronutrientes para mães e crianças e promovendo 
a iodação do sal e o controlo da malnutrição grave. 
Também dão resposta às questões da qualidade da água, 
do saneamento e da higiene. 

O setor da educação centra-se nas intervenções sobre 
a nutrição, através do currículo escolar, do ensino da 
nutrição nas escolas e das abordagens baseadas nas 
comunidades.

Lições fundamentais 

 Î O recrutamento dos coordenadores 
adequados na instituição adequada 
assegura uma coordenação eficaz

 Î É essencial a aceleração dos níveis de 
empenho e apropriação ao nível local  
(com o nível central a facultar apenas 
orientação estratégica)

 Î Estabelecimento de um mecanismo 
para responsabilização (em particular, 
responsabilização descendente, do nível  
das aldeias para cima) 

 Î Descentralização das medidas de nível 
nacional para o nível das aldeias, incluindo 
centros de saúde e de agricultura, 
juntamente com equipas distritais para 
apoio e monitorização

 Î Melhoramento do desenvolvimento de 
capacidades a todos os níveis

 Î Introdução de um processo de 
aprendizagem e não apenas de relato  
(ao longo do tempo).

Lavagem de mãos e práticas sanitárias na RDP Laos
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Membros da comunidade cuidam da colheita de arroz
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MALI 
A coordenação é fundamental

A malnutrição e a insegurança 
alimentar estão indissociavelmente 
ligadas

Apesar de vários desafios (baixa produtividade, gestão 
difícil das perdas após a colheita e dos mercados, 
condições climáticas adversas), a agricultura do Mali 
registou evoluções significativas nas últimas décadas:  
um forte aumento da produção de cereais, ainda assim 
a um ritmo inferior ao do crescimento demográfico, bem 
como um aumento dos rendimentos das zonas produtoras 
de arroz, de duas para seis toneladas/hectare entre 1988 
e 2008. Entre 2000 e 2013, a produção de arroz passou de 
742.808 para 2.211.920 toneladas, a de milho de 214.548 
para 1.502.717 toneladas e a de milho-miúdo de 759.114 
para 1.152.331 toneladas. 

No entanto, inquéritos permitiram constatar que a maior 
zona de produção agrícola do país é a que apresenta a taxa 
mais elevada de subnutrição. Além disso, certas regiões 
permanecem dependentes de ajuda alimentar, o que pode 
indicar que os rendimentos agrícolas exercem um impacto 
limitado na situação nutricional da população. Neste 
contexto, o empenho do governo do Mali no combate 
à subnutrição de forma sustentável e multissetorial 
concretizou-se através do reconhecimento explícito  
do papel e da responsabilidade coletivos de todos os 
setores na melhoria da nutrição, em especial dos setores 
agrícola e social. O Quadro Estratégico para o Crescimento 
e a Redução da Pobreza de 2012-2017 centra-se na 
segurança alimentar e na nutrição como áreas prioritárias 
de intervenção.

Contribuições dos setores agrícola 
e social para o Plano de Ação 
Multissetorial para a Nutrição

A Política Nacional da Nutrição, adotada pelo governo em 
janeiro de 2013, foi operacionalizada sob a forma de um Plano 
de Ação Multissetorial para a Nutrição (2014-2018) graças  
ao apoio técnico e financeiro do REACH. 

Desenvolvido por mais de 100 representantes de ministérios, 
parceiros técnicos e financeiros, da sociedade civil e do setor 
privado entre julho de 2013 e abril de 2014, foi adotado em 
5 de junho de 2014 antes de ser avaliado financeiramente 
em 605.238.299 dólares para um período de cinco anos. 
Abrangendo 14 pilares estratégicos, envolve os Ministérios  
da Saúde, do Desenvolvimento Rural e o Comissariado  
para a Segurança Alimentar, mas também os Ministérios  
da Educação, do Desenvolvimento Social, da Promoção  
da Mulher e da Comunicação. A proteção social é abordada 
em todos os pilares estratégicos. 

O Ministério do Desenvolvimento Rural e o Ministério do 
Desenvolvimento Social estão particularmente associados  
à direção do sexto pilar, designado por “Produção Alimentar 
Familiar em Pequena Escala e Transferências Sociais”, para o 
qual foram definidas sete atividades prioritárias subjacentes 
(ações relativas à delimitação dos beneficiários, à promoção 
de intervenções de desenvolvimento rural que favorecem 
o aumento e a diversificação alimentar e ao aumento das 
capacidades das cooperativas e coletividades agrícolas). 
Assim, a vertente “produção familiar” deve permitir 
simultaneamente uma diversificação da produção  
e do consumo dos alimentos, mas também uma  
melhoria dos rendimentos das famílias que contribui  
para a autonomia das mulheres. 
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O empenho do governo do Mali no combate à subnutrição  
de forma sustentável e multissetorial concretizou-se através  
do reconhecimento explícito do papel e da responsabilidade  
coletivos de todos os setores na melhoria da nutrição,  
em especial dos setores agrícola e social.
Modibo Diarra, Ponto Focal da Nutrição do Ministério da Saúde  
e da Higiene Pública e Ponto Focal SUN do Governo.
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CRIANÇAS COM MENOS  
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento: 38,3%
Magreza extrema: 12,7%
Excesso de peso:  2,3%
Baixo peso à nascença: 15,5%
Amamentação exclusiva: 32,9%

Fonte: IDS 2012-2013
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O Ministério do Desenvolvimento Rural é responsável pela 
disseminação das sementes melhoradas, pela promoção 
da irrigação de proximidade para culturas de forte valor 
nutricional ou pelo reforço da integração das atividades 
agropastoris ao nível familiar. O Ministério da Família é,  
por sua vez, responsável pela promoção do acesso à terra 
e pela segurança fundiária das mulheres nas zonas rurais. 
Atuando sobre o rendimento das famílias, a vertente 
“transferências sociais” lida com as causas subjacentes da 
subnutrição (falta de acesso a géneros alimentícios variados e 
falta de acesso a cuidados). O Ministério do Desenvolvimento 
Social é responsável pelas transferências sociais que visam 
melhorar a situação nutricional das famílias, agindo não 
somente na área da alimentação, mas também na da higiene  
e do saneamento ou, ainda, apoiando a criação e a promoção 
de organizações locais, incluindo as mulheres e os jovens.

O custo destas atividades (cerca de 50.000.000 dólares para 
um período de cinco anos) representa 8,27% do custo total  
do Plano de Ação. 

O Ministério do Desenvolvimento Rural e o Ministério  
da Ação Humanitária estão também associados à direção 
do segundo pilar, relativo à “preparação e resposta às 
urgências”, que promove intervenções integradas e para o 
qual foram definidas 10 ações prioritárias. O Ministério do 

Desenvolvimento Rural é responsável pela sensibilização 
para a gestão dos stocks de alimentos para pessoas e 
para animais para fins de warrantage (sistema de crédito 
garantido por um stock de produtos agrícolas suscetíveis 
de mudar de valor ao longo do tempo), pela proteção das 
zonas de pastagem e dos pontos de água e pela vigilância dos 
fenómenos meteorológicos e da situação agrossilvopastoril. 
O Comissariado para a Segurança Alimentar é, por sua 
vez, responsável pelas avaliações da situação em equipas 
multidisciplinares a montante ou a jusante das catástrofes, 
pela distribuição de fatores de produção alimentares e pela 
venda a preço moderado dos produtos agrícolas. 

O custo destas atividades (cerca de 29.000.000 dólares 
em cinco anos) representa 4,85% do custo total do Plano 
Multissetorial. 

Integração da nutrição no plano 
setorial agrícola

A integração explícita de objetivos nutricionais na Política  
de Desenvolvimento Agrícola (PDA) e no Plano Nacional  
de Investimento no Setor Agrícola de 2015/2025 (PNISA) 
constitui um reconhecimento explícito do contributo  
do setor agrícola para a luta contra a subnutrição. 

Assim, a primeira das oito orientações estratégicas da 
Política de Desenvolvimento Agrícola (PDA), desenvolvida 
em 2013, visa “a segurança alimentar e nutricional da 
população” através da “correção das carências mediante uma 
diversificação das produções agrícolas”. Além da oferta dos 
produtos alimentares, as suas transformação e conservação 
são também mencionadas, bem como a preservação 
dos rendimentos dos pequenos produtores. A redução 
da dependência alimentar através de uma limitação das 
importações constitui também um dos objetivos essenciais  
da PDA. A componente relativa à segurança alimentar do Plano 
Nacional de Investimento no Setor Agrícola de 2015/2025 está 
a ser redigida a fim de operacionalizar esta política.

Exemplos concretos

Em associação com o governo, as Nações Unidas e as ONG, 
a FAO estabeleceu ao longo de 2013 um projeto de reforço 
dos meios de resistência que beneficia mais de 5600 famílias 
que regressaram ao norte (zona de Tombuctu) para que 
possam desenvolver a sua produção cerealífera e hortícola 
e enriquecer a sua alimentação (nomeadamente em 
legumes frescos). Ações de formação sobre boas práticas 
de produção hortícola e de arroz irrigado, de nutrição, 
de vida associativa e cooperativa (em conjunto com a 
apresentação de receitas nutritivas) foram proporcionadas 
a intermediários comunitários. Além disso, estes últimos 
procederam à distribuição de fatores de produção às famílias: 
sementes cerealíferas (milho-miúdo, sorgo, milho, arroz, 
trigo) e hortícolas (cebola, quiabo, tomate, pepino, couve), 
fertilizantes, gasóleo e pequenas ferramentas. Mais de metade 
dos 35.000 beneficiários do projeto são mulheres e jovens 
raparigas. A amplitude da documentação (kits nutricionais, 
cartazes educativos, imagens) possibilita a duplicação  
do projeto.

O Banco Mundial financia, desde 2013, um projeto de 
redes sociais de urgência que concede transferências 
monetárias dirigidas às famílias em situação de insegurança 
alimentar, a fim de aumentar o seu consumo alimentar 
de forma sustentável e de melhorar a sua capacidade de 
resistir aos choques, não deixando de reforçar e proteger a 
acumulação de capital humano dos seus filhos. Este projeto 
prevê também, do momento atual até 2018, integrar ações 
preventivas relativas à suplementação com micronutrientes  
e vitamina A, atividades de sensibilização nutricional  
e estabelecer as bases de um sistema nacional de proteção 
social que possa também proteger as populações vulneráveis 
em caso de crise. Nesta fase, foram retiradas quatro lições 
fundamentais do projeto: 

1. É necessário um quadro institucional sólido em 
matéria de proteção social para estabelecer um 
sistema de redes sociais.

2. Estratégias sustentáveis para apoiar as famílias que 
sofrem de insegurança alimentar crónica exigem, 
entre outros aspetos, transferências monetárias 
regulares para períodos de 24 a 36 meses. 

3. Sistemas de informação podem esclarecer a tomada 
de decisões estratégicas. 

4. A seleção das populações deve ser efetuada com 
qualidade. 

No quadro dos Clusters de Segurança Alimentar e Nutrição, 
foi realizado um workshop de reforço de capacidades sobre 
a integração da nutrição e da segurança alimentar. Este 
workshop reuniu 40 participantes do governo e de ONG 
internacionais e nacionais. Permitiu reforçar as capacidades 
dos agentes no sentido de integrarem melhor a nutrição 
nos programas de segurança alimentar e de resistência em 
situação de urgência, a fim de melhorar o estado nutricional 
das populações.

Próximas etapas

 Î Em função do Plano de Ação Multissetorial orçamentado, 
está em curso uma análise dos financiamentos 
disponíveis e das lacunas de financiamento. Esta análise 
permitirá conhecer melhor os recursos disponíveis  
do governo e dos diferentes agentes e assim estimar  
as lacunas e as necessidades de financiamento para  
os próximos cinco anos. 

 Î O governo solicitou ao REACH que organizasse uma 
mesa-redonda entre o governo e os doadores a fim  
de explorar os resultados atrás referidos. Tal permitirá  
ao governo e aos parceiros identificar as ações 
prioritárias e os financiamentos disponíveis e 
melhorar o planeamento para os próximos cinco anos, 
nomeadamente para a ampliação das intervenções. Esta 
mesa-redonda está prevista para abril/maio de 2015. 

 Î Uma célula de coordenação da nutrição que será alojada 
no Ministério da Saúde está prestes a ser estabelecida. 
Esta célula terá uma função política e técnica: abordar  
o aspeto multissetorial da nutrição e o seguimento  
do Plano de Ação Multissetorial. A parceria REACH  
irá apoiar técnica e financeiramente esta célula. 

 Î O Mali privilegia a descentralização e a experimentação 
ao nível local. Com o apoio da União Europeia,  
da UNICEF e da Universidade de Cornell, o país 
experimenta a operacionalização dos planos à escala dos 
distritos e através de modelos consensuais. O objetivo 
consiste em levar os agentes a chegarem a acordo 
quanto a uma forma de trabalharem em conjunto, 
através do planeamento comum das atividades por 
consórcio (harmonização das atividades), da integração 
dos indicadores de nutrição e do estabelecimento  
de comités de seguimento e de avaliação que 
aconselham as autoridades locais. 

Lançamento do Plano de Ação Multissetorial para a Nutrição
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Uma mãe e a sua criança recebem assistência através  
de um programa de nutrição baseado nas comunidades 19

Workshop de reforço de capacidades sobre a integração da nutrição e da segurança alimentar
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Lições Fundamentais

 Î É necessário o envolvimento de todos os 
atores, e nomeadamente de técnicos das 
áreas da água e do saneamento, desde  
o início do desenvolvimento das políticas  
e planos. 

 Î A elaboração do plano de ação necessita  
de tempo e de um apoio técnico  
e financeiro intenso. 

 Î Dispor de uma estrutura de coordenação 
duradoura para assegurar o seguimento 
da implementação é essencial para levar 
a cabo esforços técnicos mas também 
políticos. 

A ONG OMAES (Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance  
au Sahel) foi designada como o Ponto Focal do SUN  
da sociedade civil no Mali. Através da ONG OMAES,  
a Sociedade Civil tem como função a organização  
de campanhas de promoção a favor dos decisores para 
melhor levar em conta a nutrição setorial, nomeadamente 
a agricultura e a proteção social. A sociedade civil atualizou 
o PROFILE, uma ferramenta de promoção que destaca as 
consequências da subnutrição para a saúde, a educação 
e a prosperidade económica de um país. Esta ferramenta 
permitirá sensibilizar os decisores e outros agentes para 
a nutrição e as suas repercussões. Será efetuada uma 
apresentação do PROFILE na Assembleia Nacional e nas 
regiões (junto dos governadores e diretores regionais). 
A OMAES prevê formar os agentes da sociedade civil, 
incluindo os comunicadores tradicionais, sobre a utilização 
do PROFILE a fim de os ajudar nas atividades de promoção 
da nutrição junto das populações. 

“Mobilizar a Sociedade Civil para  
o Reforço da Nutrição no Mali”

Workshop sobre nutrição multissetorial em Yorosso, região de Sikasso
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MOÇAMBIQUE

Agricultura, nutrição e proteção social têm ligações evidentes: 
níveis adequados de produção alimentar são o primeiro passo 
necessário para assegurar a disponibilidade de alimentos 
nutritivos para consumo. 
Marcela Libombo, Secretária Executiva, SETSAN – Secretariado Técnico  
de Segurança Alimentar e Nutricional

Sendo um país de rendimento baixo, 70% dos moçambicanos vivem em regiões rurais,  
em situação de défice alimentar, dos quais 54% caem abaixo da linha de pobreza nacional. 
A economia do país é essencialmente agrícola. A produção vegetal e o gado representam, 
respetivamente, cerca de 60% e 5% do rendimento das famílias rurais. Este sector contribuiu para 
24% do PIB em 2013 e emprega atualmente 90% da mão-de-obra feminina e 70% da mão-de-obra 
masculina do país, o que representa 80% da população ativa total. Este aspeto torna vital o setor 
social e agrícola para melhorar diretamente a segurança alimentar e nutricional através  
do estímulo da economia e do aumento do acesso físico a alimentos nutritivos.

Salvaguardar as sociedades para melhorar a nutrição

“Intensificaremos a produção  
de alimentos e o acesso aos mesmos 
pelos cidadãos para assegurar 
segurança alimentar e nutrição.  
O direito a alimentação adequada não 
deve ser um privilégio. A alimentação  
é um direito humano básico de todos  
os moçambicanos...  
Não podemos permitir que a 
malnutrição crónica prevaleça a par com 
a abundância de alimentos que temos 
em algumas partes do nosso país.” 
Presidente da República – Filipe Jacinto Nyusi,  
15 de janeiro de 2015
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CRIANÇAS COM MENOS  
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento: 43,1%
Magreza extrema: 6,1%
Excesso de peso:  7,9%
Baixo peso à nascença: 16,0%
Amamentação exclusiva: 42,8%

Fonte: IDS 2011
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Disponibilidade e acesso 

Agricultura, nutrição e proteção social têm ligações evidentes: 
níveis adequados de produção alimentar são o primeiro passo 
necessário para assegurar a disponibilidade de alimentos 
nutritivos para consumo. Este aspeto, por sua vez, influenciará 
a saúde e a situação nutricional da população. O alargamento 
da cobertura das intervenções de segurança alimentar  
e nutrição às pessoas mais pobres e vulneráveis contribuirá 
para os esforços de redução da pobreza, da insegurança 
alimentar crónica e do atraso no crescimento. 

Os resultados de um inquérito de referência sobre Segurança 
Alimentar e Nutrição (SAN), efetuado em 2013 com mais de 
7.000 famílias do país, indicaram que a diversidade alimentar 
da população urbana é melhor do que a da população rural. 
A diversidade alimentar das famílias chefiadas por homens 
é melhor do que a das chefiadas por mulheres, nas quais os 
alimentos pertencem a menos de três grupos alimentares.  
A diversidade alimentar era mais baixa nas províncias do norte 
(com a mais elevada produção vegetal) e mais alta nas partes 
meridionais do país (com a mais baixa produção vegetal), 
o que indica que a nutrição não está diretamente ligada à 
disponibilidade de alimentos, mas sim à utilização e ao acesso 
a alimentos, bem como à educação.

Ligações transetoriais

As causas primárias da insegurança alimentar e do atraso 
no crescimento são complexas, diversas e interligadas 
entre setores. As intervenções agrícolas demonstraram ser 
insuficientes para cumprir as metas definidas para o atraso  
no crescimento e o melhoramento geral da nutrição e 
da saúde das crianças até aos cinco anos, bem como das 
mulheres. É essencial a aplicação de medidas de proteção 
social para dar resposta ao atraso no crescimento enquanto 
problema transversal e assegurar que os investimentos na 
agricultura atinjam o seu potencial máximo em termos de 
combate à desnutrição de uma forma mais sustentável.

As ligações entre agricultura, nutrição e proteção social são 
complicadas, mas cruciais. O país é altamente vulnerável  
a eventos climáticos extremos, em particular secas, 
inundações e também ciclones, que afetam as atividades  
de agricultura pluvial. Além disso, a fragilidade e a 
insuficiência das infraestruturas de armazenamento, 
processamento e conservação, bem como das redes de 
distribuição e comercialização, têm influência sobre as 
elevadas perdas pós-colheita (aproximadamente 40%).

Um setor agrícola desenvolvido pode reforçar diretamente  
a segurança dos alimentos e da nutrição através do estímulo 
da economia e do aumento do acesso físico a alimentos 
nutritivos. Por sua vez, o progresso das condições de nutrição 
e proteção social dos agricultores pode melhorar a sua 
subsistência, pelo aumento da produtividade agrária,  
da qualidade da dieta e do rendimento familiar dos 
agricultores mais vulneráveis.

O programa de biofortificação de Moçambique  
é implementado pelo Instituto de Investigação Agrária  
de Moçambique (IIAM) em colaboração com organizações 
internacionais como o Centro Internacional da Batata (CIP),  
o Centro Internacional para a Agricultura Tropical (CIAT)  
e o Instituto Internacional de Investigação sobre Culturas  
para os Trópicos Semiáridos (ICRISAT). As culturas biofortifica-
das, tais como a batata-doce de polpa alaranjada com vitamina 
A, o feijão-verde com ferro e o milho proteico de qualidade, 
que estão disseminadas no país, com prioridade alta atribuída 
às regiões com elevada malnutrição crónica, visam reduzir a 
deficiência de micronutrientes. Quase 750.000 agricultores 
beneficiam da distribuição da batata-doce de polpa alaranja-
da, mas há a necessidade de aumentar a disponibilidade de 
sementes melhoradas de milho e feijão nos mercados. 

São também incentivadas a promoção da horticultura e da 
fruticultura, bem como a produção local de alimentos como 
a moringa, o amaranto, as aves de capoeira e o peixe de 
aquacultura, para melhorar a qualidade da dieta das famílias 
pobres e introduzir alimentos nutritivos no mercado.

Enquadramento político robusto

A boa governação, a gestão macroeconómica robusta e os 
processos de descentralização iniciados em 2003 levaram ao 
desenvolvimento de um enquadramento político robusto, 
particularmente nas áreas da agricultura e da proteção social. 

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrário 
(PEDSA) enquadra-se na Visão 2025 para Moçambique  
e assume a perspetiva de que um setor agrícola próspero, 
competitivo e sustentável deve ser capaz de dar respostas 
sustentáveis aos desafios da segurança alimentar e da nutrição 
e visar os mercados agrícolas a nível global. No sentido de 
materializar a visão para o setor agrícola, este plano estratégico 
pretende contribuir para a segurança alimentar e o rendimento 
dos produtores agrícolas de uma forma sustentável e 
competitiva, assegurando a igualdade social e de género.

A Estratégia Nacional de Segurança Social Básica (ENSSB) inclui 
programas que contribuem para o desenvolvimento  
de uma sociedade inclusiva, possibilitando que os ativos  
e a assistência cheguem às populações mais pobres e 
vulneráveis das zonas rurais e urbanas. A ENSSB contribui para 
o esforço de reduzir a pobreza, a insegurança alimentar e o 
atraso no crescimento no país. Entre as componentes essenciais 
contam-se:

1. Ação Social Direta – implementada pelo Ministério 
da Mulher e da Ação Social (MMAS) através do 
seu Instituto Nacional de Ação Social (INAS), com 
cobertura nacional. Os beneficiários diretos dos 
programas são as pessoas incapacitadas, os idosos, 
as crianças, as pessoas afetadas por malária e VIH 
crónico e as famílias chefiadas por viúvos. Entre  
as caraterísticas fundamentais contam-se:
a. transferência monetária de subsídios de valor 

entre 280.000 e 550.000 meticais (MZN) para  
as famílias sem capacidade de trabalhar; 

b. transferência social para as pessoas mais pobres 
e vulneráveis afetadas por choques climáticos 
como inundações, secas e ciclones e apoio para 
atenuar os efeitos de tais choques sobre  
as mesmas; 

c. o programa dos Serviços de Ação Social 
providencia serviços a instituições que apoiam  
as pessoas que vivem em situação  
de vulnerabilidade.

2. Ação Social da Saúde – visa melhorar a qualidade  
da saúde das populações pobres. Os programas 
fulcrais incluem a reabilitação nutricional de 
crianças nos hospitais, a suplementação com 
vitamina A, a desparasitação nas escolas e durante  
a semana infantil, a suplementação com ferro e 
ácido fólico, a atribuição de kits para tratamento  
de coágulos em bebés e a atribuição de certidões  
de nascimento. 

3. Ação Social Escolar – implementada pelo Ministério 
da Educação (MINED), visa possibilitar que  
as crianças mais vulneráveis se mantenham na 
escola durante o período de aulas. A educação  
é ministrada sem pagamento de propinas no ensino 
primário; alojamento gratuito nos dormitórios; 
bolsas para estudantes universitários; programas 
de alimentação escolar; e distribuição gratuita de 
manuais escolares e materiais educativos. 

4. Ação Social Produtiva – abrange a população que 
tem capacidade de trabalhar, criando oportunidades 
para que os grupos vulneráveis tenham a 
possibilidade de obter emprego de curto prazo,  
em particular durante o período de défice alimentar 
nas regiões rurais. Em 2014, cerca de 56.842 pessoas 
beneficiaram dos programas.

No âmbito do programa de Ação Social Educativa, é feita uma distribuição gratuita de manuais escolares e materiais educativos
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Uma família estuda materiais educativos 
sobre nutrição em conjunto
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Instrumentos abrangentes

A abordagem de Moçambique à segurança alimentar  
e à nutrição é holística e abrangente, compreendendo 
diferentes aspetos que incluem: produção e acesso  
a alimentos, cuidados de saúde, nutrição e saneamento, 
acesso a terras e outros recursos naturais (água e 
biodiversidade), aspetos comerciais e reservas alimentares, 
proteção social e adequação dos alimentos. 

Dois dos principais instrumentos políticos que orientam  
a implementação prática de medidas no campo da SAN são 
a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(ESAN II), com o respetivo Plano de Ação, e o Plano de 
Ação Multissetorial para a Redução da Desnutrição Crónica 
(PAMRDC). 

Em termos práticos, os dois planos são instrumentos 
orientadores, já que são transversais a vários setores e que 
cada setor deve desenvolver os seus próprios instrumentos 
específicos, com conjuntos de indicadores, objetivos e 
estratégias, para orientar o governo de Moçambique  
na monitorização e na avaliação do progresso. 

A promoção e a coordenação da segurança alimentar  
e da nutrição são articuladas pelo Secretariado Técnico  
de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN), que funciona 
sob a alçada do Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar. 
A Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
e o respetivo Plano de Ação asseguram a responsabilização 
no sentido de melhorar a coordenação e a implementação 
das atividades de segurança alimentar e nutrição. Foi criado 
em 2012 um Grupo Técnico de Trabalho sobre a Nutrição 
(GT-PAMRDC), presidido pelo SETSAN, com vista a promover e 
coordenar algumas das intervenções fulcrais implementadas 
pelos sete órgãos do setor público (Ministérios da Saúde, 
da Agricultura e Segurança Alimentar, da Mulher e da Ação 
Social, da Indústria e Comércio, da Educação, das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e da Juventude e 
Desportos), bem como pela sociedade civil, o setor privado 
e as instituições académicas. São emitidos relatórios de 
periodicidade bianual para apresentação ao Conselho de 
Ministros e divulgação às plataformas de doadores e da 
sociedade civil. Desde 2013, o processo de descentralização 
tem sido executado de acordo com o conceito dos PAMRDC 
provinciais e a aprovação das autoridades provinciais.

Desafios

 Î O reforço da coordenação intersetorial e do sistema 
de monitorização e avaliação (M&A) dos PAMRDC 
aos níveis nacional e provincial continua a ser um 
desafio. É importante assegurar que o sistema de 
M&A seja parte de um processo mais geral e não 
apenas um procedimento autónomo. 

 Î Intervenções promissoras de experiências bem-
sucedidas efetuadas nalguns distritos com apoio  
de doadores devem ser alargadas a outros distritos, 
particularmente os que apresentam níveis elevados 
de atraso no crescimento e insegurança alimentar 
crónica. Apesar da crescente atenção nacional 
dedicada à nutrição, é necessário aumentar  
o investimento interno em intervenções  
e explorar opções de mobilização de recursos. 

 Î A sustentabilidade da abordagem transversal  
é desafiada pelo reforço contínuo das capacidades 
institucionais e dos recursos humanos com 
competências em matéria de nutrição.

Lições fundamentais

 Î O processo de descentralização 
(PAMRDC provincial, institucionalização, 
parceria com a sociedade civil, setor 
privado e universidades) revelou 
ser fulcral no sentido de adotar uma 
intervenção nutricional criteriosa em 
cada província 

 Î A expansão das intervenções baseadas 
nas comunidades em termos de nutrição, 
agricultura e proteção social demonstrou 
ser eficaz 

 Î O aumento da promoção para uma 
visibilidade elevada da nutrição no país 
desencadeou a dinâmica para integrar  
a nutrição no programa quinquenal  
do governo e no UNDAF 2015-2017

 Î Ter um organismo centralizado que 
funciona como catalisador demonstrou 
ser eficiente para reunir os setores 
num planeamento conjunto e definir 
prioridades tendo em conta os resultados 
de estudos baseados  
em dados concretos 

 Î A análise de M&A proporcionou uma 
excelente oportunidade para causar um 
impacto positivo na tomada de decisões, 
promover adequadamente a nutrição na 
agenda e dar visibilidade às suas medidas 
entre os vários intervenientes da sede, 
bem como das províncias, que trabalham 
na área da SAN.
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28

NEPAL

Yagya Bahadur Karki, Membro Honorário da 
Comissão Nacional de Planeamento e Ponto 
Focal SUN do Governo, juntamente com 

Min Raj Gyawali, Responsável de 
Programa (Nutrição), Comissão Nacional 
de Planeamento/Secretariado Nacional da 
Nutrição e da Segurança Alimentar (SNNSA)

Bharatendu Mishra, Membro Honorário da 
Comissão Nacional de Planeamento 

Ingo Neu, Mediador Internacional da REACH, 
SNNSA

Madhu Subedi, Responsável de Programa 
(Segurança Alimentar), Comissão Nacional 
de Planeamento/Secretariado Nacional da 
Nutrição e da Segurança Alimentar (SNNSA) 

Jhabindra Bhandari, Mediador Nacional  
da REACH, SNNSA

O Nepal tem desenvolvido estratégias 
e planos para resolver o problema da 
insegurança alimentar através da promoção 
da nutrição. Os programas de proteção social 
do país estão a contribuir para fornecer 
alimentos suficientes e nutritivos aos grupos 
pobres e socialmente excluídos.

A má nutrição afeta toda a população, mas as mulheres  
e as crianças são especialmente vulneráveis devido  
à fisiologia única e às caraterísticas socioeconómicas.  
A nutrição adequada é vital para o crescimento  
e o desenvolvimento das crianças. Os primeiros dois anos 
após o nascimento são especialmente importantes para um 
nível ideal de crescimento, saúde e desenvolvimento físicos, 
mentais e cognitivos (Ministério da Saúde e da População – 
MSP) [Nepal], New ERA, e ICF International Inc., 2012).
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Estimular a coordenação para aperfeiçoar os esforços

CRIANÇAS COM MENOS  
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento: 40,5%
Magreza extrema: 10,9%
Excesso de peso:  1,5%
Insuficiência ponderal: 28,8%
Baixo peso à nascença: 12,4%
Amamentação exclusiva: 69,6%

Fonte: IDS do Nepal, 2011
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O Nepal é um dos países mais pobres da Ásia Meridional. 
Uma elevada proporção da sua população (as estimativas 
variam entre 25% e 55%) vive com menos de 1,25 dólares 
por dia. Mais de 66% da população trabalha no setor 
agrícola, que é constituído sobretudo por quintas familiares 
orientadas para a subsistência. As famílias que se dedicam à 
agricultura representam mais de três quartos da população 
pobre do Nepal. Muitas dessas famílias são vulneráveis a um 
conflito prolongado, a secas e a outros desastres naturais e 
já sofreram os seus efeitos. Os progressos na produtividade 
agrícola não têm acompanhado o ritmo de crescimento da 
população, particularmente entre os pequenos agricultores  
e proprietários de terras.

Em 2012/2013, o Departamento da Agricultura do Ministério 
do Desenvolvimento Agrícola/governo do Nepal relatou 
que 33 dos 75 distritos do Nepal enfrentavam uma situação 
de défice alimentar e os distritos montanhosos e elevados 
sofriam de insegurança alimentar crónica (Bhattarai e Subedi, 
2014). Algumas famílias da área de Terai1 também enfrentam 
uma grave escassez de alimentos.

Quase 32% da população do Nepal vivem com menos do 
que os requisitos diários mínimos de calorias necessárias a 
uma vida saudável (CBS, não publicado). Porém, persistem 
disparidades significativas entre diferentes áreas ecológicas, 
regiões de desenvolvimento e zonas rurais e urbanas, 
bem como a nível de idades, géneros, etnias e castas. 
Em comparação com Terai (24%), a população que vive 
com ingestão de calorias insuficiente é maior nas zonas 
elevadas (36%) e montanhosas (38%). A disparidade é 
evidente na quantidade de ocorrências de baixa ingestão 
de calorias entre as regiões de desenvolvimento, que vai 
dos 24,4% na região de desenvolvimento Leste aos 36,3% 
na região de desenvolvimento Centro-Oeste. Por região de 
desenvolvimento, as duas regiões do oeste (Centro e Extremo 
Oeste) são mais deficitárias em calorias do que as três regiões 
do leste (Leste, Central e Oeste). Assim, as zonas elevadas 
e montanhosas das regiões de desenvolvimento do Centro 
e Extremo Oestes sofrem mais os efeitos da insegurança 
alimentar e da ingestão insuficiente de calorias. A situação  
de fome no Nepal é séria. Ainda que o valor de 17,3 no Índice 
Global da Fome (IGF) não atinja um nível alarmante, o estado 
de coisas é considerado grave (IFPRI, 2011).

O efeito da insuficiência alimentar está bem refletido na 
situação sanitária da população, já que são observadas 
incidências elevadas de atraso no crescimento (altura baixa 
para a idade), insuficiência ponderal (peso baixo para a idade) 
e magreza extrema (peso baixo para a altura), particularmente 
no grupo de pessoas mais vulneráveis (NLSS, 2011).

O Inquérito sobre Demografia e Saúde de 2011 do Nepal 
revela um melhoramento da situação nutricional infantil entre 
2006 e 2011, com a prevalência do atraso no crescimento, 
da magreza extrema e da insuficiência ponderal a descer 
de 49% para 41%, de 13% para 11% e de 39% para 29%, 
respetivamente (Ministério da Saúde e da População (MSP) 
[Nepal], New ERA e ICF International Inc., 2012). Não 
obstante, a desnutrição crónica (atraso no crescimento) 
continua a ser generalizada, e existem grandes disparidades 
entre grupos socioeconómicos e regiões ecológicas,2 com  
as crianças das famílias mais pobres e as que vivem nas zonas 
montanhosas e elevadas a apresentarem os mais altos níveis 
de atraso no crescimento.

Ligação agricultura - nutrição

O Nepal é um país baseado na agricultura. Mais de 
60% da população dependem da agricultura para a sua 
subsistência. Porém, na sua maioria, os agricultores são 
pequenos proprietários, já que 53% dos mesmos possuem 
áreas cultiváveis que não excedem 0,5 ha (NLSS, 2011). 
Em consequência, a agricultura de subsistência é a mais 
comum no país. O amanho da terra destina-se, sobretudo, 
ao consumo das famílias, e o esforço de produção é 
direcionado para a satisfação das necessidades familiares. 
Por conseguinte, o progresso da agricultura é crucial para 
melhorar a produção agrícola, garantindo assim a segurança 
alimentar das famílias, a adequação da alimentação e a saúde 
e o estado nutricionais. As intervenções agrícolas melhoradas 
são vitais para sustentar o estado de nutrição e de saúde 
dos segmentos empobrecidos da sociedade, que são mais 
vulneráveis à insegurança alimentar e à malnutrição. 

No Nepal, ao longo das décadas, têm sido feitos progressos 
consideráveis na diminuição da pobreza, no aumento da 
produtividade e na redução do atraso no crescimento das 
crianças. Contudo, a prevalência da magreza extrema  
ou a delgadeza anormal entre as crianças aumentaram.  
A desagregação das estimativas nacionais revela reduções 
importantes e impressionantes do atraso no crescimento 
infantil em todas as zonas ecológicas, variando entre um 
mínimo de 14,7% nos distritos montanhosos e um máximo de 
17,2% em Terai. Mas a prevalência do atraso no crescimento 
mantém níveis elevados em todas as três zonas ecológicas. 

No que respeita à prevalência da magreza extrema, surge 
um cenário diferente. Em Terai, verificaram-se reduções 
relevantes da magreza extrema infantil; mas o problema 
aumentou significativamente nos distritos elevados e 
montanhosos. Continuam a existir grandes disparidades por 
quintil de riqueza no que respeita ao atraso no crescimento 
e à magreza extrema. As crianças pobres têm o dobro da 
probabilidade de sofrer de atraso no crescimento e magreza 
extrema do que as suas congéneres mais prósperas.

Para assegurar a segurança alimentar e nutricional no país, 
foram desenvolvidos vários planos e políticas. Os esforços 
em prol da segurança alimentar e nutricional receberam um 
impulso após a promulgação da Constituição Provisória do 
Nepal em 2007. Na atualidade, há 12 políticas diferentes 
e 21 leis diferentes para dirigir o setor agrícola no Nepal. 
Apesar disso, os mecanismos de coordenação deficientes 
prevalecentes entre as principais organizações que trabalham 
para melhorar a alimentação e a segurança conduziram 
a uma diminuição da eficiência e da eficácia dos esforços 
de segurança alimentar e nutricional. O Plano de Nutrição 
Multissetorial (PNM) foi desenvolvido para fomentar a 
coordenação entre os diferentes setores relevantes. 

O PNM realçou a importância para todos os setores relevantes 
que trabalham para melhorar a segurança alimentar e 
nutricional, com especial ênfase nos esforços coordenados 
e colaborativos entre eles. O plano e as estratégias do setor 
agrícola dão destaque à segurança alimentar e nutricional. 

O setor agrícola do Nepal procura, sobretudo: 
(i) aumentar a disponibilidade de alimentos de qualidade 
através da produção caseira de alimentos e animais de 
criação; 

(ii) aumentar o rendimento das mulheres mais pobres através 
de incentivos ao crédito; 
(iii) promover o aumento do consumo de alimentos ricos em 
micronutrientes; 
(iv) reduzir a carga de trabalho das mulheres e proporcionar- 
-lhes uma energia saudável e eficiente; e 
(v) desenvolver a capacidade do setor e fortalecer as ligações 
com outros setores. Neste contexto, o Nepal desenvolveu  
a Estratégia de Desenvolvimento da Agricultura (EDA)  
e o Plano de Ação para a Segurança Alimentar e Nutricional, 
com vista a resolver o problema da insegurança alimentar  
e promover a nutrição.

Proteção social e segurança social

A Constituição Provisória do Nepal (2007) garantiu proteger  
os direitos de todos os cidadãos, sendo declarado que  
“o Estado seguirá uma política de prestação de atenção 
especial à proteção dos interesses das mulheres, dos órfãos, 
das crianças, dos idosos, dos incapacitados, dos inaptos e dos 
povos em risco”.

A segurança social foi reconhecida como vital para os direitos 
dos cidadãos. A segurança social está ligada ao reforço da 
igualdade e da justiça sociais. Em reconhecimento deste facto, 
o governo do Nepal incluiu uma disposição sobre segurança 
social na Constituição Provisória. Com a intenção de expandir 
os direitos dos cidadãos em matéria de segurança social, 
foi elaborado e implementado o Programa da Segurança 
Social (Procedimento Operacional) de 2008, nos termos da 
Lei da Autonomia Local de 1999. Há décadas que o governo 
do Nepal tem vindo a implementar vários programas de 

segurança social. O crescente destaque da proteção e da 
promoção dos direitos dos cidadãos do país também requer 
uma avaliação das intervenções existentes, que pode dar 
preciosos contributos para o desenvolvimento futuro de 
políticas e programas.

Seguidamente, apresentamos alguns dos programas de 
transferências sociais do Nepal que apoiam e visam os grupos 
vulneráveis do país para combater a sua pobreza e melhorar  
a sua situação nutricional.

Um homem trata das suas colheitas.

Subsídios para os diferentes grupos visados

A

B

C

D

E

F

Valores (por mês) 
(100 rupias 

nepalesas    1 USD)
BeneficiáriosNúmero 

de série

Cidadão idoso

Mulher solteira

Povos em risco

Crianças

500

500

1000

300

500

200

Pessoa totalmente 
incapacitada 

Pessoa parcialmente 
incapacitada

1 Região plana a sul, que se estende de leste a oeste junto à fronteira com a Índia. 
2 Há três regiões fisiográficas no Nepal: Montanhosa, Elevada e Terai. Estas cinturas ecológicas têm uma orientação leste-oeste e são intersetadas 
verticalmente pelos principais sistemas fluviais do Nepal, que fluem de norte para sul. As planícies meridionais, conhecidas como Terai, fazem 
fronteira com a Índia e têm um clima entre o subtropical e o tropical.
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Programas de transferências  
sociais do Nepal

1. Transferência monetária, programa de proteção 
social que inclui programas de rede de segurança e 
transferências em género (por exemplo, pensões sociais 
para cidadãos idosos por todo o país, crianças, pessoas 
com incapacidade, povos indígenas em risco, bolsas 
e alimentos para o trabalho, programa de refeições 
escolares) e transferências monetárias condicionais 
(por exemplo, benefícios por maternidade e programa 
de refeições escolares)

2. Serviços sociais gratuitos (incluindo serviços de 
cuidados de saúde essenciais: medicamentos gratuitos, 
exame pré-natal e incentivos de transporte gratuitos, 
operação ao prolapso uterino gratuita, vacinação e 
contracetivos gratuitos, etc., bem como educação 
básica)

3. Programas de redução da pobreza e capacitação social 
destinados a várias comunidades marginalizadas e a 
mulheres (Fundo de Alívio da Pobreza – FAP, Ministério 
da Mulher, da Criança e da Assistência Social – MMCAS) 
em colaboração com os parceiros do desenvolvimento)

4. Pensões e segurança social centradas sobretudo nos 
trabalhadores do setor formal (Fundo de Previdência 
dos Trabalhadores, Fundo de Investimento dos 
Cidadãos)

5. Intervenções no mercado laboral como a 
implementação de legislação laboral; formação 
profissional e de desenvolvimento de competências; 
obras infraestruturais nas comunidades rurais e assim 
por diante.

Estas são algumas das outras iniciativas de proteção social 
no Nepal. A ajuda alimentar é um dos programas mais 
importantes para reduzir a fome e a malnutrição, ao fornecer 
alimentos e/ou dinheiro a famílias com níveis elevados de 
insegurança alimentar. Os programas de refeições escolares 
combatem a malnutrição fornecendo almoços nutritivos e 
funcionando como incentivo para uma frequência escolar 
regular. Os subsídios de proteção infantil destinam-se às 
crianças marginalizadas, desde o nascimento até aos cinco 
anos, em cinco distritos de Karnali, a zona mais remota  
do Nepal. 

Em seguida, apresentamos alguns outros exemplos de 
programas governamentais de transferências sociais com 
relevância para a segurança nutricional do país:

 Î Incentivos para partos seguros e serviços de partos 
gratuitos com um incentivo para as mães que tenham 
frequentado regularmente os serviços de Cuidados Pré-
Natais (CPrN) e Cuidados Pós-Natais (CPoN) orientados 
para a saúde materna e neonatal

 Î Serviços de saúde gratuitos para idosos, pessoas 
extremamente pobres, pessoas pobres, desamparados, 
incapacitados e Voluntárias de Saúde Comunitária (VSC)

 Î Segurança social e seguro de saúde do setor formal 
para apoio em situações de desemprego, doença, 
acidente e velhice

 Î Subsídios distritais em bloco e subsídios 
complementares para financiar a administração local 
e o desenvolvimento das comunidades no sentido de 
promover o progresso local e reforçar localmente a boa 
administração

 Î Subsídio por incapacidade, pensões sociais para 
idosos, subsídio para mulheres solteiras, subsídios para 
educação, bolsas de estudo técnico para raparigas, 
subsídios atribuídos por critérios geográficos a grupos 
desfavorecidos e subsídios de casamento (para 
despesas de casamento de pessoas viúvas de grupos 
socialmente excluídos e casamentos entre castas)

 Î Subsídio para ex-combatentes do Partido Maoísta, 
subsídio de subsistência para famílias afetadas pela 
insurreição para estabilidade política e justiça social 
que, em última análise, contribuirão para a saúde e  
a situação nutricional da população

 Î Subsídio de transporte para a distribuição de sal 
iodado com vista à promoção do consumo de sal 
adequadamente iodado para melhorar a cobertura  
e reduzir as doenças por deficiência de iodo.

Em última análise, todas as iniciativas de proteção social e 
intervenções relevantes apoiam as questões nutricionais 
através do aumento do poder de compra e das alterações 
comportamentais. Todos estes esforços foram feitos com base 
na localização geográfica e na situação socioeconómica e 
centraram-se nas comunidades pobres e vulneráveis.
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Lições fundamentais

 Î As disposições das leis e dos 
regulamentos tornam os órgãos 
locais mais responsáveis em relação 
à implementação de programas de 
nutrição e proteção social  
a nível local

 Î As diretivas emitidas para os órgãos 
locais desempenham um papel vital na 
implementação eficaz de atividades 
para melhorar a situação nutricional de 
grávidas e crianças

 Î A implementação conjunta de 
intervenções e atividades pelos setores e 
atores relevantes origina diversos efeitos 
na redução da malnutrição crónica.
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IÉMEN

Em resposta aos elevados níveis de 
malnutrição e insegurança alimentar, 
o governo do Iémen uniu os setores da 
agricultura, da segurança alimentar e 
da proteção social para implementar 
um plano de ação de longo prazo 
integrado e multissetorial para 
combater a malnutrição. 
Equipa nacional do Movimento SUN no Iémen 
Dr. Mutahar Al-Abassi, Vice-Ministro – 
Coordenador Nacional do SUN-Iémen 
Sr. Abdullah Al-Shatter, Ministro Adjunto – 
Coordenador Nacional Assistente do SUN-Iémen

O Ministério do Planeamento e da 
Cooperação Internacional do Iémen liderou 
o desenvolvimento de um plano de resposta 
integrado multissetorial para a nutrição, 
envolvendo todos os setores e atores 
relevantes, incluindo a agricultura e as pescas, 
bem como os parceiros do desenvolvimento. 
Em colaboração com uma equipa de 
consultores, foi efetuada uma análise causal 
para identificar as determinantes fulcrais  
da malnutrição infantil, concluir uma análise 
de trajetória, definir prioridades para as 
intervenções e orçamentar um plano de ação 
multissetorial para 2015-2019  
(1,2 mil milhões de dólares).

Desenvolvimento e orçamentação  
de um plano de ação multissetorial

A desnutrição infantil é generalizada e persistente no Iémen, 
com 47% das crianças em situação de desnutrição crónica 
(atraso no crescimento) e 13% das crianças afetadas por 
malnutrição grave (magreza extrema). O Índice Global da 
Fome de 2009 classifica o Iémen na posição 74 entre  
84 países analisados (uma subida da posição 80 entre  
88 países em 2008), com uma pontuação de 27 em 100  
(face a 29,8 em 2008), o que indica um nível “alarmante”  
de insegurança alimentar. 

Embora outros países do Médio Oriente e do Norte de África 
tenham testemunhado um melhoramento significativo da sua 
posição na lista, o Iémen não mudou muito entre 1990 e 2009. 
Foram identificados numerosos fatores que contribuem para o 
deficiente estado da segurança alimentar no Iémen, incluindo 
a falta de rendimento para acesso a alimentos e a inadequação 
das redes de segurança nacionais. As mais recentes estimativas 
indicam que, antes da crise política de 2011, os níveis de pobreza 
passaram de 42% da população em 2009 para 54,5% em 2012.
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Criação de consenso

Qual é a dimensão do problema  
no Iémen?

• As taxas de malnutrição crónica estão entre 
as mais elevadas do mundo, com 47%

• São poucas as mães que amamentam os 
filhos (as taxas de amamentação exclusiva 
são extremamente baixas): 11,6%

• Nos primeiros anos de vida, muitas crianças 
iemenitas têm uma dieta pobre em 
nutrientes (baixa diversidade alimentar)

• A desnutrição contribui para 34% da 
mortalidade infantil no Iémen

• A insegurança alimentar é a mais elevada 
do Médio Oriente e extremamente alta 
quando comparada com a dimensão geral 
da economia
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Cerca de 41% da população iemenita está sujeita a 
insegurança alimentar, embora não haja diferenças notórias 
nos níveis de malnutrição entre as famílias em situação 
alimentar segura e insegura. Porém, a insegurança alimentar 
não é a única causa dos elevados níveis de malnutrição no 
seio dos grupos populacionais vulneráveis do país. No Iémen, 
não há diferenças significativas das taxas de malnutrição 
(atraso no crescimento e magreza extrema) entre as 
populações em situação alimentar segura e insegura (CFSS 
2014). Em vez disso, a malnutrição é o resultado de uma 
interação multidimensional e complexa de causas imediatas, 
subjacentes e básicas. 

Considerando a gravidade da situação nutricional, os 
parceiros do desenvolvimento e o governo do Iémen têm-se 
empenhado intensivamente num plano de ação de longo 
prazo integrado e multissetorial para combater a desnutrição. 
O Ministério do Planeamento e da Cooperação Internacional 
(MPCI) liderou o processo de desenvolvimento do plano 
através do envolvimento de todos os setores e atores 
relevantes. 

A equipa nacional do SUN no Iémen colaborou com uma 
equipa de consultores internacionais do consórcio de 
Maximização da Qualidade do SUN (MQSUN) para efetuar 
uma análise causal com vista a identificar as determinantes 
fulcrais da desnutrição infantil, concluir uma análise de 
trajetória, definir prioridades para as intervenções e 
orçamentar um plano de ação multissetorial quinquenal 
(2015-2019) no valor total de 1,2 mil milhões de dólares.

Planeamento comum e resultados

O MPCI trabalhou em colaboração estreita com o Secretariado 
do Movimento Movimento SUN para finalizar o plano 
multissetorial. Uma equipa de consultores internacionais 
do MQSUN esteve envolvida na assistência à equipa do 
Movimento SUN no Iémen para finalizar os documentos 
de planeamento através de áreas de apoio específicas, 
nomeadamente, a análise causal, a identificação das 
determinantes fulcrais da malnutrição que influenciam 
a análise da trajetória da prevalência nutricional infantil, 
a projeção do impacto das intervenções planeadas, as 
intervenções prioritárias e a respetiva orçamentação.

O planeamento e o desenvolvimento do quadro comum de 
resultados foram orientados pelas ilações da análise causal 
que destacaram as determinantes fulcrais relacionadas com 
a segurança que influenciam a nutrição infantil. Entre estas 
conta-se a diversidade alimentar mínima entre as crianças, 
particularmente de alimentos não básicos e produtos de 
origem animal, o consumo familiar de sal iodado, a posse de 
gado, o endividamento, etc. A reduzida diversidade alimentar, 
conjugada com más práticas alimentares e sanitárias, 
contribui para a prevalência de taxas elevadas de crescimento 
não linear e de atraso no crescimento existentes no Iémen.  
O abrangente inquérito à segurança alimentar de 2014 
concluiu que apenas 12,4% das crianças até aos dois anos  
de idade têm uma alimentação adequadamente diversa.  
A análise de regressão revelou que as crianças que 
consumiam pelo menos 4 dos 7 grupos alimentares sofriam 
um menor risco de magreza extrema. 

Com base na análise de causalidade, foram identificadas áreas 
de intervenção fulcrais através de um processo de consulta 
técnica em Amã a 19-20 de março de 2014. A finalidade  
da reunião foi a de promover a consciencialização e a adesão  
do setor relevante para as intervenções setoriais (saúde, 
agricultura, água, educação, pescas) com vista a uma 
abordagem nacional integrada na área da nutrição. 

Os pacotes de intervenções identificados incluíram atividades 
específicas da nutrição e sensíveis à nutrição. Durante o  
processo de planeamento, desenvolveu-se um consenso  
entre os setores e atores quanto à necessidade de centrar  
o plano em programas de grande escala relacionados  
com intervenções específicas da nutrição, para além  
da diversificação dos produtos agrícolas, do melhoramento  
da disponibilidade e da utilização dos alimentos,  
do aperfeiçoamento dos serviços de águas e saneamento,  
do crescimento da produção e da disponibilidade de produtos 
pesqueiros com impacto indireto mas substancial na 
desnutrição infantil.

Os setores participantes empenharam-se na obtenção de 
um consenso sobre um Quadro Comum de Resultados para 
a nutrição. Tal implicou a concordância sobre um pacote 
de intervenções baseado na análise causal e em resultados 
comuns consensuais, a articulação de um foco nutricional no 
respetivo setor, como, por exemplo, a “horta nutricional” em 
vez da “horta caseira”, a identificação de objetivos nutricionais 
através da reflexão sobre a disponibilidade, o acesso e a 
utilização de meios e serviços e a identificação de grupos-alvo 
fulcrais, ou seja, mulheres e crianças até aos cinco anos, áreas 
geográficas prioritárias e o calendário que cobre o período 
2015-2019. Todos os setores se envolveram na preparação 
de um plano nacional multissetorial orçamentado para a 
nutrição.

Os setores da agricultura e das pescas trabalharam em 
colaboração estreita com o Conselho Superior do Grupo 
de Segurança Alimentar, estabelecido em 2013. As áreas 
prioritárias da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 
e do Plano de Ação Multissetorial para a Nutrição foram 
alinhadas no sentido de combater a desnutrição prevalecente 
nos grupos mais vulneráveis.

Identificação de áreas-alvo comuns

Os setores da agricultura, da segurança alimentar e da 
proteção social chegaram a acordo quanto ao princípio da 
convergência programática e geográfica, segundo o qual todos 
os setores trabalharão em conjunto em 145 de um total de 
333 distritos com uma elevada incidência de desnutrição, que 
representam 75% da incidência nacional total de desnutrição. 
Nesses 145 distritos, cada setor apresentou um conjunto de 
distritos-alvo comuns, usando os seus critérios específicos que 
incluíam a segurança alimentar, a disponibilidade de serviços 
de águas e saneamento, a pobreza e a frequência escolar,  
para além das elevadas taxas de atraso no crescimento  
(mais de 40%) e magreza extrema (mais de 10%).

Tanto o setor da agricultura como o das pescas têm um papel 
essencial a desempenhar no que toca ao abastecimento de 
alimentos nutritivos, bem como à consciencialização sobre 
alimentos densos em nutrientes localmente disponíveis.  
A nível nacional, há uma elevada dependência dos produtos 
alimentares importados. A produção de fruta e vegetais, 
que podem proporcionar vitaminas e minerais, é muitas 
vezes substituída pela produção de aveia, ao passo que o 
setor das pescas está orientado, sobretudo, para o mercado 
externo e não para o interno. Dos 145 distritos visados, foram 
selecionados os 24 distritos costeiros com a mais elevada 

prevalência de atraso no crescimento para melhoramentos  
no setor das pescas.

As intervenções específicas incluíram: o aumento da produção 
e do armazenamento de alimentos marinhos, a promoção dos 
alimentos marinhos como parte de uma dieta diversificada 
e o crescimento das atividades geradoras de rendimento 
através da concessão de pequenos empréstimos às famílias de 
pescadores.

No Iémen, a desnutrição afeta pessoas de todos os níveis de 
rendimento. Embora tal não seja explicitamente destacado 
neste enquadramento nacional, prevê-se que os sistemas 
nacionais existentes venham a ser reforçados para dar 
resposta às causas subjacentes e básicas da desnutrição,  
em particular o Fundo de Assistência Social (FAS) e o Fundo 
Social para o Desenvolvimento (FSD). O fundo de assistência 
social apoia os iemenitas mais vulneráveis com uma 
transferência monetária trimestral. O fundo social para o 
desenvolvimento trabalha em colaboração estreita com  
o Banco Mundial, prestando apoio técnico e financeiro 
direto a vários ministérios. O MPCI, o Banco Mundial e o FAS 
estão a discutir a possibilidade de incluir critérios específicos 
da nutrição no programa de transferências monetárias 
incondicionais para 1,5 milhões de pessoas das populações 
visadas, o que contribuiria para dar resposta às necessidades 
nutricionais das populações vulneráveis. 

Saúde

Água, saneamento e higiene

145 Distritos

125 Distritos Atraso no crescimento + 
Magreza extrema + Várias

Zonas costeiras com Atraso no 
crescimento + Magreza extrema

Critérios de seleção para os 
distritos visados por setor Escala Critérios de seleção

Taxa de matrículas masculinas-femininas / 
Matrículas líquidas + Atraso 

no crescimento + Magreza extrema

Atraso no crescimento + Magreza 
extrema + Insegurança alimentar grave

Educação

Pescas

61 Distritos

22 Distritos

Agricultura 25 Distritos

Atraso no crescimento + 
Magreza extrema

Quais são as considerações e prioridades 
de investimento essenciais para dar 
resposta à malnutrição no Iémen? 

Foram identificadas quatro áreas prioritárias:

• Assegurar a adequação e a diversidade 
alimentares

• Melhorar os serviços de saúde materno-
infantis

• Melhorar a cobertura e o acesso a serviços  
de águas e saneamento adequados

• Oportunidades educativas para as raparigas 
ao nível da dimensão geral da economia
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Resolução dos desafios

A equipa do Movimento SUN no Iémen enfrentou alguns 
desafios no início do processo. Foi necessário algum  
tempo para obter um consenso sobre o planeamento para 
resultados comuns, a harmonização com a nova situação 
política e o novo governo e as limitações de capacidade de 
coordenação e planeamento multissetorial. Estes desafios 
foram solucionados com a ajuda dos parceiros das Nações 
Unidas e do Secretariado do Movimento SUN. À medida  
que o Iémen avança para a implementação, a conversão 
destes documentos de planeamento em medidas será o 
verdadeiro desafio, em especial quanto à implementação  
das intervenções sensíveis à nutrição. Na situação atual,  
a mobilização de recursos financeiros para este plano será  
um enorme desafio para o governo e para a Rede de 
Doadores do Movimento SUN.

Medidas 
essenciais
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Lições fundamentais

 Î A análise de regressão efetuada pelo 
MQSUN foi um passo muito importante 
no processo de preparação do documento-
quadro nacional. Compreender as causas 
principais da malnutrição no contexto do 
Iémen foi muito útil para orientar a equipa 
nacional no sentido de um entendimento 
coletivo quanto às causas subjacentes da 
malnutrição e, mais importante, quanto à 
subsequente resposta à malnutrição

 Î A análise de regressão também apresentou 
algumas ilações contraintuitivas que 
obrigaram a que a equipa nacional 
explorasse alguns dos aspetos e práticas 
contextuais específicas do Iémen.  
Este procedimento foi particularmente útil 
para compreender o papel das raparigas 
adolescentes como prestadoras de 
cuidados em casa e, em consequência,  
o impacto potencial da escolaridade nos 
indicadores nutricionais ao nível das 
famílias

 Î Através do processo da análise de 
regressão, da orçamentação e da análise de 
trajetória, os vários setores e ministérios 
compreendem agora muito melhor o que 
significa incluir os objetivos nutricionais no 
planeamento de intervenções que não têm 
necessariamente um objetivo nutricional.

i 2009 Global Hunger Index. The Challenge of Hunger: 
Focus on Financial Crisis and Gender inequality.  
Resumo 62 do IFPRI, novembro de 2009

ii http://www.worldbank.org/en/country/yemen/
overview

iii Inquérito Exaustivo à Segurança Alimentar no Iémen 
– 2014, Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas 
(PAM) e Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF)

iv O MQSUN (Maximização da Qualidade do SUN) é um 
consórcio de importantes organizações que trabalham 
na área da nutrição, financiadas pelo Department For 
International Development (DFID) do governo do Reino 
Unido. O projeto visa prestar serviços técnicos ao DFID 
para melhorar a qualidade dos programas específicos 
da nutrição e sensíveis à nutrição. O grupo está 
empenhado em prestar serviços de:

• expansão da base de dados concretos sobre as 
causas da desnutrição

• reforço de competências e capacidades para apoio 
ao fomento de programas específicos da nutrição e 
sensíveis à nutrição

• fornecimento da melhor orientação disponível 
para apoio da conceção, da implementação, da 
monitorização e da avaliação de programas

• aumento da inovação em programas de nutrição

• partilha de conhecimento para assegurar que as 
lições sejam aprendidas em todo o DFID e não só

v O khat é uma planta ligeiramente narcótica que liberta 
uma substância estimulante quando mastigada.  

O  cultivo do khat no Iémen está a aumentar cerca de 
12% todos os anos, segundo o Ministério da Agricultura 
e dos Recursos Hídricos do Iémen, e a substituir a 
produção de outras colheitas, como fruta, vegetais e 
café. http://www.foreignaffairs.com/articles/139596/
adam-heffez/how-yemen-chewed-itself-dry#

Bibliografia do estudo de caso
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Medidas essenciais para melhorar 
a nutrição através de programas  
de agricultura e proteção social
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Recomendações essenciais para 
melhorar a nutrição através  
da proteção social

1. Visar as pessoas nutricionalmente vulneráveis, como 
os órfãos, os idosos, as pessoas que vivem com o VIH/
SIDA, os doentes, as grávidas e lactantes e as crianças 
dos 6 aos 23 meses 

2. Incorporar objetivos e indicadores de nutrição 
explícitos

3. Capacitar as mulheres e torná-las beneficiárias de 
meios de proteção social centrados no aumento do 
seu acesso a educação, bens e recursos, sem deixar 
de tomar em consideração a sua carga de trabalho e 
as suas limitações de tempo

4. Promover estratégias que possibilitem às famílias  
a diversificação das suas dietas e fontes de 
rendimento (e alterar os números seguintes  
em conformidade)

5. Reforçar as ligações aos serviços de saúde e 
saneamento, por exemplo, melhorando o acesso  
e/ou a qualidade dos mesmos ou facultando 
educação sobre saúde

6. Integrar a educação e a promoção da nutrição:  
as intervenções podem também integrar atividades  
de promoção da nutrição, por exemplo, a 
monitorização do crescimento das crianças

7. Ampliar as redes de segurança em tempos de crise: 
os impactos podem ser reduzidos se os sistemas de 
proteção social já existentes puderem ser expandidos  
e adaptados de forma atempada.4,5

Áreas de ação promissoras

 Î Defender a integração da nutrição,  
do género, da segurança alimentar e da 
saúde na legislação, nas intervenções e nos 
programas de transferências sociais de longo 
prazo.

 Î Colaborar com os formuladores de políticas 
da saúde e da nutrição para desenvolver, 
promulgar e promover quadros políticos de 
transferências sociais que sejam abrangentes 
e multissetoriais e combater os problemas 
da desnutrição, do género, da pobreza e da 
insegurança alimentar. 

 Î Apoiar os programas de transferências sociais 
na concretização dos objetivos da nutrição 
através de:

 Î Formação do pessoal dos programas  
de transferências sociais e dos profissionais 
de saúde comunitários sobre práticas de 
nutrição apropriadas.

 Î Desenvolvimento de estratégias de 
comunicação da nutrição e de mensagens 
de nutrição prática direcionadas para as 
famílias beneficiárias. 

 Î Usar indicadores da nutrição para monitorizar  
e avaliar a eficácia, como os indicadores de 
crescimento infantil ou a diversidade alimentar

4 Social Protection and Nutrition in the Agriculture Sector, FAO 2015, no prelo
5 Adaptado de uma série de resumos informativos da UNICEF EAPRO e da União Europeia, Multi-sectoral Approaches to Nutrition:  
The case for Investment by Social Protection Programmes

Recomendações essenciais para 
melhorar a nutrição através 
da agricultura e dos sistemas 
alimentares

Tal como descrito numa lista de controlo elaborada 
por vários atores e orientada pela Organização para a 
Agricultura e a Alimentação, os programas e investimentos 
agrícolas podem reforçar o impacto na nutrição se:

1. Incorporarem objetivos e indicadores da nutrição 
explícitos na sua conceção

2. Avaliarem o contexto ao nível local, com vista a 
conceber atividades apropriadas para combater 
os tipos e causas da malnutrição

3. Visarem as populações vulneráveis e melhorarem 
a igualdade 

4. Colaborarem e estabelecerem coordenação com 
outros setores, como os da saúde, do ambiente, 
da proteção social, do trabalho, das águas e 
saneamento e da educação

5. Mantiverem ou melhorarem a base de recursos 
naturais (água, terra, ar, clima, biodiversidade)

6. Capacitarem as mulheres, assegurando o 
acesso a recursos produtivos, oportunidades de 
rendimento, serviços e informações de extensão, 
crédito e tecnologias de trabalho e poupança 
de tempo e apoiando as suas pretensões nas 
decisões familiares e agrícolas

7. Facilitarem a diversificação da produção e 
aumentarem a produção de culturas densas em 
nutrientes e animais de criação de pequeno porte

8. Melhorarem o processamento, o armazenamento 
e a preservação

9. Expandirem os mercados e o acesso aos mesmos 
por parte dos grupos vulneráveis, em particular 
para a comercialização de alimentos nutritivos

10. Incorporarem a educação e a promoção da 
nutrição.3

Áreas de ação promissoras

 Î Diversificação no abastecimento e na 
produção de alimentos: a diversificação dos 
produtos cultivados em hortas caseiras levou 
a aumentos na diversidade alimentar e na 
geração de rendimento pelas mulheres.  
A agrossilvicultura e a policultura de legumes 
também afetam positivamente a diversidade 
alimentar.

 Î Acesso a financiamento para agricultores: 
programas que aumentem o acesso a 
microcrédito e a transferências monetárias 
sociais e que proporcionem educação sobre 
nutrição têm um impacto positivo nos 
resultados da nutrição.

 Î Investigação e desenvolvimento (I&D)  
agrícola: a adoção de culturas biofortificadas 
pode conduzir a uma maior ingestão de 
micronutrientes e, por conseguinte,  
justifica maior investigação.

 Î Uso de fertilizantes acrescido e melhorado: 
o acesso a mais fertilizantes com maior 
qualidade e o conhecimento mais 
generalizado de técnicas aperfeiçoadas de 
gestão dos solos podem afetar positivamente 
os resultados da nutrição.

 Î Investigação contínua realizada no terreno 
para expandir a base de dados concretos para 
tomada de decisões.

 Î Análise de políticas e programas em torno 
de investimentos agrícolas de grande escala 
(não apenas intervenções baseadas nas 
comunidades) para identificar compromissos 
potenciais com o melhoramento da nutrição.

 Î Obtenção de consenso sobre quais os fatores 
agrícolas que originam as mudanças mais 
significativas nos resultados da nutrição e 
sobre a melhor forma de os acompanhar ao 
longo do tempo.

 Î Desenvolvimento de ferramentas para estimar 
os custos adicionais do aperfeiçoamento da 
sensibilidade à nutrição dos investimentos 
agrícolas e para apoiar a priorização entre os 
investimentos.

 Î Estabelecimento de diálogo entre os setores, 
por exemplo, da saúde pública,  
das águas e do saneamento, para coordenar  
a mobilização de recursos e harmonizar  
a programação específica.

Adaptado de um estudo do Centro para a Globalização 
e o Desenvolvimento Sustentável do Instituto da 
Terra – Universidade de Columbia, em que se analisa a 
agricultura para melhorar os resultados da nutrição.

3 Estas recomendações foram formuladas na sequência de uma extensa análise da orientação disponível sobre programação  
da agricultura para a nutrição, conduzida pela FAO (ver: http://www.fao.org/docrep/017/aq194e/aq194e00.htm), e através  
de consultas a um vasto leque de parceiros (OSC, ONG, responsáveis do governo, doadores, agências da ONU), em particular  
através da comunidade de prática Ag2Nut. São também designadas por alguns parceiros como “princípios orientadores”.
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Ligações da agricultura e da 
proteção social à alimentação,  
ao rendimento e aos cuidados  
de saúde

A malnutrição é habitualmente o resultado de uma 
variedade de vulnerabilidades e riscos económicos e 
sociais interligados, e não uma consequência de uma 
causa única. Dado este facto, a resposta mais eficaz e 
eficiente requer um apoio significativo dos setores da 
alimentação, da agricultura e da proteção social. Este 
enquadramento causal, que não pretende ser exaustivo, 
inclui determinantes subjacentes, como a insegurança 
alimentar e as práticas de saúde e cuidados inadequadas, 
bem como determinantes estruturais mais básicas, 
como a governação, os quadros políticos, o crescimento 
económico e as estruturas sociais e jurídicas existentes. 

O setor agrícola é vital para melhorar a alimentação das 
pessoas, ao aumentar a disponibilidade, a acessibilidade 
e o consumo de alimentos variados, seguros e nutritivos. 
O rendimento da agricultura continua a dar um grande 
contributo para o investimento das famílias em saúde, 
água, saneamento e educação em muitos países. As 
mulheres são uma grande parte da força de trabalho 
deste setor e, por conseguinte, a redução da sua carga de 
trabalho com a introdução de tecnologias de poupança 
de mão-de-obra pode aumentar o tempo e os recursos 
para cuidar das crianças. A educação sobre alimentação 
e nutrição é essencial para as escolhas de produção 
informadas dos agricultores, as decisões de compra dos 
consumidores e a preparação e distribuição de alimentos 
nas famílias. As práticas agrícolas e alimentares seguras 
melhoram a saúde pública e a utilização de alimentos em 
geral e, em consequência, melhoram a nutrição.

O combate à pobreza pelo fomento da inclusão social e 
pela redução da vulnerabilidade económica das pessoas 

pode dar resposta às causas imediatas, subjacentes 
e básicas da malnutrição. A boa nutrição pode ser 
conseguida facilitando o acesso a dietas melhoradas  
(por exemplo, fornecendo alimentos através de 
transferências ou programas de alimentação escolar) e 
pode facilitar o acesso a cuidados de saúde (por exemplo, 
através de transferências monetárias condicionais 
que incentivam o recurso aos serviços de saúde e/ou 
possibilitam que as famílias acedam a artigos de higiene 
e água potável). As pessoas e famílias afetadas pela 
malnutrição são mais vulneráveis a choques e pressões, 
pelo que é essencial desenvolver a resiliência contra 
emergências para proteger as famílias.

O que foi 
aprendido?
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Adaptado de documentos técnicos da FAO: Strengthening the links between resilience and nutrition in food and agriculture, 2014  
(http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdf) e Social Protection and nutrition in food and agriculture, 2015 (no prelo).

Agricultura

Produção, processamento, 
armazenamento 
e comercialização 
de alimentos nutritivos

Segurança alimentar e 
práticas agrícolas seguras

Biodiversidade
Biofortificação

Rendimento aplicado 
em saúde e higiene

Educação sobre nutrição

Gestão de recursos 
naturais e humanos

1

2

3

4

5

Situação nutricional boa

Situação sanitária boaDieta saudável

Práticas 
adequadas 

de CUIDADOS 
materno

-infantis – 
ambiente social

Serviços de 
SAÚDE, água 

e saneamento 
adequados

Acesso 
adequado a 

ALIMENTAÇÃO 
segura e 

diversificada

Quantidade e qualidade dos RECURSOS humanos, económicos 
e organizacionais efetivos e o modo como são controlados

Recursos potenciais 
(humanos, ambientais, tecnológicos)

Disponibilidade de alimentos 
(todo o ano)
Rendimento
Acesso (todo o ano)
Utilização

Melhorar a alimentação
Transferências alimentares
Educação sobre nutrição

Transferências monetárias
Programas de trabalho 
público
Subsídios para meios 
de produção
Seguro orientado para 
a subsistência

Proteção social
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Melhorar a saúde
Ligação a serviços 
de saúde/saneamento

Melhorar as práticas 
de cuidados

Regulamentação laboral

Aumentar/estabilizar o 
rendimento das famílias
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Como podemos ver nestes estudos de caso, há um 
reconhecimento generalizado de que o desenvolvimento 
sensível à nutrição tem de ser integrado e promover a 
nutrição como objetivo das várias políticas setoriais para 
acelerar o desenvolvimento nacional. Os programas de 
agricultura, proteção social, águas e saneamento, saúde e 
educação têm todos medidas específicas e alcançáveis  
que podem ser materializadas incorporando um foco  
na nutrição.

Os países do Movimento SUN estão a dar passos 
significativos nas suas abordagens multissetoriais 
ao melhoramento da nutrição. Em muitos países, o 
crescimento do setor agrícola tem contribuído muito 
para o crescimento económico, mas os melhoramentos 
na nutrição não estão a acompanhar o ritmo. Como 
podemos ver pelos exemplos do Nepal e de Moçambique 
neste Resumo “Na Prática”, a investigação sobre 
produção agrícola só por si não resolveu as elevadas 
taxas de crianças com insuficiência ponderal e atraso no 
crescimento. 
O aumento do acesso a uma alimentação nutritiva baseada 
no conhecimento da nutrição e dos cuidados apropriados, 
bem como a água e saneamento adequados, deve ser um 
elemento essencial da prática agrícola, e tais abordagens 
estão a ser convertidas em medidas conforme descrito 
através dos estudos de caso. Destes exemplos, torna-se 
claro que o setor agrícola pode maximizar ainda mais o seu 
impacto para assegurar o melhoramento dos resultados 
nutricionais para as famílias.
Muitos países do Movimento SUN que estão a obter ganhos 
económicos significativos concluíram que nem todas 
as pessoas beneficiaram desse crescimento. Ao longo 
deste resumo informativo, há exemplos de programas 
de proteção social que estão a ajudar a proporcionar 
uma rede de segurança para que as famílias possam ser 
saudáveis e produtivas. Contudo, sem uma boa nutrição 
desde o começo, os resultados dos programas de proteção 
social estão prejudicados. Ao recorrerem a intervenções 
sensíveis à nutrição, os programas de proteção social 
podem maximizar o seu impacto desde o começo,  
e o direcionamento eficaz é vital.
Como podemos ver nestes estudos de caso, há um 
reconhecimento generalizado de que o desenvolvimento 
sensível à nutrição tem de ser integrado e promover a 
nutrição como objetivo das várias políticas setoriais para 
acelerar o desenvolvimento nacional. Os programas de 

agricultura, proteção social, águas e saneamento, saúde e 
educação têm todos medidas alcançáveis que podem ser 
materializadas assegurando a incorporação de um foco na 
nutrição.
Em todo o Movimento SUN, face a desafios significativos, 
há variados setores que estão a incorporar metas e 
medidas específicas da nutrição nos seus próprios 
objetivos. Os setores estão a trabalhar para se tornarem 
mais sensíveis à nutrição pelos seguintes meios:

 Î Reforçando os seus objetivos na área da nutrição, 
bem como a respetiva conceção e implementação

 Î Melhorando o direcionamento, a calendarização  
e a exposição a intervenções durante os primeiros 
1000 dias, desde a conceção até ao segundo 
aniversário da criança

 Î Usando condições para estimular a procura 
de serviços dos programas, assegurando em 
simultâneo a boa qualidade dos serviços, por 
exemplo, nos programas de transferências 
monetárias e nos programas de alimentação 
escolar

 Î Otimizando a concentração de esforços na 
nutrição e na capacitação das mulheres. 

Desafios e oportunidades

Tal como foi sublinhado ao longo deste Resumo  
“Na Prática”, a programação multissetorial é um desafio. 
A criação de consenso entre os setores e a concordância 
sobre resultados comuns foram identificadas como sendo 
um desafio significativo no Iémen. Da mesma forma, a 
harmonização de pontos de vista dos vários atores criou 
alguns desafios no Burundi quanto ao Plano Estratégico 
Multissetorial para a Segurança Alimentar e a Nutrição 
(PEMSAN) do país. Ligados a estes desafios da obtenção 
de consensos e da concordância sobre resultados 

O que foi aprendido?

Observações de  
Tom Arnold, 
Coordenador Interino  
do Movimento SUN
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comuns, estão obstáculos que é necessário superar e 
que se relacionam com a implementação destas medidas 
multissetoriais em contextos descentralizados variados e 
complexos. Isto é especialmente verdade no Nepal e em 
Moçambique, mas o que é evidente é que a gestão do 
processo é essencial para implementar as intervenções 
nutricionais em pleno e assegurar que as populações mais 
vulneráveis sejam beneficiadas. No centro deste processo, 
é fulcral uma coordenação eficaz, e ficámos a conhecer 
a firme convicção, existente no Mali, de que é vital um 
mecanismo sustentável para assegurar que os setores 
possam coordenar as suas atividades com eficácia. Da RDP 
Laos, retirei a forte noção de que é fulcral a necessidade 
de este trabalho pioneiro ser visto como um processo de 
aprendizagem e reforço de capacidades, com os atores a 
implementarem intervenções nutricionais complexas, mas 
que salvam vidas, do nível nacional ao comunitário.

Por fim, Moçambique partilhou o seu sucesso com uma 
eficaz promoção de alto nível que proporcionou um 
catalisador para assegurar à nutrição um lugar prioritário no 
programa quinquenal do governo e no UNDAF 2015-2017.  
A continuidade da promoção e do envolvimento com 
os setores aos mais altos níveis será necessária para 
garantir que os países possam avançar com estes planos 
e continuar a converter as medidas em resultados. Louvo 
os autores deste Resumo “Na Prática”, que partilharam 
as suas abordagens para benefício informativo de todos 
os países do Movimento SUN. Tal constitui um ponto de 
partida significativo para a nossa partilha de abordagens 
sensíveis à nutrição no espaço da agricultura e da proteção 
social.

Os países do Movimento SUN estão  
a abrir o caminho

Com os países do Movimento SUN a procurarem as formas 
mais eficazes de reduzir a malnutrição infantil, é imperativo 
que continuemos a partilhar as soluções e os métodos dos 
vários setores abrangidos pelo Movimento SUN. 

Sabemos que a produção agrícola diversificada e 
estratégica pode melhorar a nutrição, o que resultará 
numa força de trabalho mais produtiva para o setor 
agrícola e não só. Os formuladores de políticas e os 
implementadores de programas podem ajudar a 
criar intervenções agrícolas sensíveis à nutrição que 
aumentarão o impacto e melhorarão a saúde ao longo de 
gerações. Os países estão também a demonstrar que, pela 
integração da nutrição nos programas de proteção social, 
podemos ajudar os setores a apresentarem resultados 
nutricionais melhores. Devemos elevar estas lições e 
projetá-las por todo o movimento.

É vital desenvolver estas importantes lições, e há várias 
oportunidades adicionais para a ação que podem reforçar  
os nossos esforços. Um estudo da Universidade de Columbia,  
intitulado A Importância do Contexto na Tomada de 
Decisões sobre a Nutrição, faculta-nos alguns passos 
fundamentais que podem ajudar a orientar-nos, tais como:

 Î Prosseguir com a investigação realizada no 
terreno para expandir a base de dados concretos 
para tomada de decisões.

 Î Analisar as políticas e os programas em função  
dos investimentos agrícolas de grande escala 

 Î Trabalhar para obter consensos sobre quais os 
fatores agrícolas que originam as mudanças mais 
significativas nos resultados da nutrição e sobre a 
melhor forma de os acompanhar ao longo  
do tempo

 Î Desenvolver ferramentas para estimar os custos 
adicionais do aperfeiçoamento da sensibilidade  
à nutrição dos investimentos agrícolas e de 
proteção social e para apoiar a priorização entre  
os investimentos

 Î Estabelecer um diálogo entre os setores, por 
exemplo, da saúde pública, das águas e do 
saneamento, para coordenar a mobilização de 
recursos e harmonizar a programação específica.

Juntos, podemos demonstrar que os programas sensíveis  
à nutrição podem ajudar a reforçar a escala das intervenções  
específicas da nutrição e criar um ambiente estimulante 
em que as crianças possam crescer e desenvolver todo o 
seu potencial.

Leituras adicionais

Mudar os Sistemas Alimentares para Uma Melhor Nutrição
Podem os sistemas alimentares ser alterados para uma melhor nutrição? 
E se assim for, podem tais alterações ser concretizadas? Informações 
atuais sobre o que está a ser feito pelos países e pelas partes interessadas 
internacionais para assegurar que as considerações sobre nutrição sejam 
integradas nas políticas agrícolas e dos sistemas alimentares com vista  
a obter melhores resultados nutricionais. 
Mais informações disponíveis em: http://www.unscn.org/files/Publications/
SCN_News/SCNNEWS40_final_standard_res.pdf

A Sensibilidade à Nutrição das Políticas Agrícolas e Alimentares
Foram elaborados oito estudos de caso nacionais (África do Sul, Brasil, 
Malawi, Moçambique, Nepal, Senegal, Serra Leoa e Tailândia), bem como 
um relatório de síntese, em que são descritas e analisadas as políticas 
nacionais na área da alimentação e da agricultura, incluindo o comércio  
e outros setores correlacionados que usam uma abordagem de cadeia de 
valor nos países selecionados em diferentes fases da transição nutricional.
Os estudos de caso de países individuais podem ser encontrados em:  
http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies/ 
the_nutrition_sensitivity2.php

Iniciativa de Desenvolvimento de Capacidades na Agricultura e na Nutrição 
do CAADP 
A New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) e a Comissão da União 
Africana (CUA) lançaram uma iniciativa de reforço de capacidades para 
abordar a nutrição através da formulação e da implementação de Planos 
Nacionais de Investimento em Agricultura e Segurança Alimentar,  
em colaboração com as Comunidades Económicas Regionais e com  
o apoio da FAO e da USAID.
Mais informações disponíveis em:
http://www.fao.org/food/fns/workshops/caadp-nutrition/en/
http://www.nepad.org/fr/foodsecurity/news/3153/integrating-nutrition-
national-agriculture-and-food-security-investment-plans 

Agricultura e Nutrição: Um Futuro Comum
Um quadro para a ação conjunta do Centro Técnico de Cooperação Agrícola 
e Rural (CTA), a União Europeia, a FAO e o Grupo do Banco Mundial
Mais informações disponíveis em:  
http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/en/

Tabelas e bases de dados da composição dos alimentos 
Um repositório pormenorizado de informação no sítio web da INFOODS, 
compilado pela primeira vez em 1988 e em permanente atualização.
Mais informações em: http://www.fao.org/infoods/infoods/ 
tables-and-databases/en/ 

Diretrizes para Medir a Diversidade Alimentar das Famílias e das Pessoas
Esta é uma ferramenta de avaliação de baixo custo, rápida, simples e de fácil 
administração.
Mais informações em:  
http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/en/

Curso eletrónico de avaliação de impacto da FAO
Mais informações em:  
http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/en/

Que Riscos Originam as Intervenções Agrícolas para a Nutrição?
A situação do desenvolvimento agrícola tem impacto na nutrição individual 
através das práticas de alimentação, de saúde e de cuidados.  
Este documento de trabalho identifica seis categorias de riscos associados 
aos rendimentos, aos preços, aos tipos de produtos, à situação social e carga 
de trabalho das mulheres, ao ambiente sanitário e às desigualdades.
Mais informações em: http://www.spring-nutrition.org/publications/
resource-review/updates/what-risks-do-agricultural-interventions-
entailnutrition

Nutrição dos Bebés e Crianças – “Ferramenta de Avaliação  
de Impacto Nutricional”
Uma ferramenta para maximizar os impactos positivos das intervenções 
agrícolas nas populações nutricionalmente vulneráveis e em situação  
de insegurança alimentar.
Mais informações em: http://www.manoffgroup.com/4IYCN_Achieving-
nutritional-impact-and-food-security_0211.pdf.pdf 

O Guia da Nutrição Familiar
O Guia da Nutrição Familiar é um livro que pode ajudar neste processo 
educativo. Faculta um resumo atualizado das informações sobre nutrição 
relevantes e dá muitas sugestões sobre como partilhar essas informações  
no trabalho com grupos de pessoas. 
Mais informações em: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5740e/ 
y5740e00.pdf 

Um Novo Acordo para as Hortas Escolares

Este documento da FAO sugere o que os governos e os seus parceiros  
do desenvolvimento podem fazer para promover as hortas escolares como 
sementeira das nações para uma boa nutrição e uma saúde melhor.
Mais informações em: http://www.fao.org/docrep/013/i1689e/i1689e00.pdf 

Simulação do Potencial dos Investimentos Sensíveis à Nutrição, do Centro 
para a Globalização e o Desenvolvimento Sustentável do Instituto da Terra 
– Universidade de Columbia. 
A finalidade geral deste estudo é a de ajudar os decisores dos países  
do Movimento SUN na priorização dos investimentos sensíveis à nutrição 
fulcrais nos diferentes setores, como parte dos seus esforços mais gerais 
para melhorar os resultados nutricionais. 
Mais informações em: http://scalingupnutrition.org/wp-content/
uploads/2014/07/SUN-Report-CU_Jan-21-2014.pdf 

Como Pode a Agricultura Melhorar a Nutrição Infantil
Este relatório da Save the Children analisa e explora o modo como  
a nutrição pode ser priorizada no âmbito das políticas agrícolas e dos  
planos estratégicos e de investimento e demonstra o poder da 
biodiversidade agrícola, das alterações dos comportamentos sociais,  
da diversificação empresarial e da capacitação das mulheres no 
melhoramento da nutrição nas áreas rurais.
Mais informações em: http://www.savethechildren.org.uk/resources/ 
online-library/nutrition-sensitivity

Avaliação das Agriculturas Futuras do DFID: 2008-2013
Uma importante avaliação das Agriculturas Futuras, publicada pelo 
Department for International Development (DFID), nosso principal 
financiador, na qual se analisa o impacto e a influência do nosso trabalho  
e o modo como este está a ser utilizado nas políticas e nas práticas.
Mais informações em: http://www.future-agricultures.org/about-fac/ 
dfid-evaluation

Abordagens Multissetoriais à Nutrição  
(Resumos informativos da UNICEF EAPRO)
Esta série de resumos proporciona orientação tangível aos formuladores  
de políticas sobre a integração da nutrição nos programas de saúde pública, 
agricultura, transferências sociais e educação.
Mais informações em: http://www.unicef.org/eapro/12205_22043.html

Podem as Intervenções Agrícolas Promover a Nutrição?
Este documento sustentado em dados concretos faculta uma análise crítica 
da robustez e da qualidade da base de dados concretos que associa as 
intervenções baseadas na agricultura aos resultados nutricionais.
Mais informações em: https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/292727/Nutrition-evidence-paper.pdf

Combater as Desarticulações entre Agricultura e Nutrição na Ásia 
Meridional: Medidas Políticas e Política
Uma apresentação de Stuart Gillespie que articula os desafios políticos, 
institucionais e relacionados com medidas políticas para reforçar  
a sensibilidade à nutrição dos sistemas agrícolas da Ásia Meridional.
Mais informações em: http://scienceforum13.org/sites/default/files/
download/session5/Stuart-Gillespie-Tackling-Agriculture-Nutrition-
Disconnects-in-South-Asia.pdf

Nutrição Segura 
Este portal visa suprir as lacunas de conhecimento entre a agricultura,  
a segurança alimentar e a nutrição. Esta plataforma oferece um espaço 
para a partilha de experiências e para a divulgação e recolha de informação. 
Junte-se a nós na busca para fomentar o desenvolvimento aberto através  
do aumento da coordenação e da colaboração na geração e na partilha  
de conhecimento. 
Mais informações em: https://www.securenutritionplatform.org

Comunidade de Prática Agricultura-Nutrição (CP Ag2Nut)
A CP Ag2Nut é uma rede global de profissionais que trabalham em questões 
relacionadas com a interseção entre agricultura e nutrição. O grupo  
é informal e foi concebido de forma a facilitar a partilha de informação  
e o estabelecimento de contactos.
Mais informações em: http://www.unscn.org/en/nut-working/ 
agriculture-nutrition-cop/purpose.php



QUER SABER MAIS?
Vá a www.scalingupnutrition.org para mais informações  

acerca do Movimento SUN.

O Secretariado do Movimento SUN é financiado por: Bill & Melinda Gates Foundation,  
Alemanha, Canadá, França, Irlanda, Países Baixos, Reino Unido e União Europeia.

A aceleração do progresso na nutrição exigirá programas 
sensíveis à nutrição eficazes e de grande escala que 
abordem as determinantes subjacentes essenciais 
da nutrição e reforcem a cobertura e a eficácia das 
intervenções específicas da nutrição.

Marie T. Ruel e Harold Alderman,  
Divisão de Pobreza, Saúde e Nutrição, 
International Food Policy Research 
Institute (IPRI)


