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Introdução
Nenhum governo ou organização pode agir sozinho para
atingir o objetivo de acabar com a fome e a malnutrição global.
Trabalhando juntos, temos a capacidade de estabelecer parcerias
poderosas que mudem a paisagem global, de um cenário de fome
para um de esperança, país a país, comunidade a comunidade,
família a família e criança a criança; até que ninguém passe fome.
Ertharin Cousin, Diretora Executiva do PAM e Membro do Grupo Principal
do Movimento SUN
Esta revista tematica 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 nos Governos como meio para
a partilha das suas experiências durante as reuniões de
pontos focais e equipas nacionais, as quais têm lugar de
dois em dois meses por via de teleconferência.

O primeiro resumo informativo centra-se nas formas
de agregar as pessoas para que trabalhem de forma
eficaz através de plataformas multiator (PMA).
Este é o primeiro de quatro processos estratégicos
que sustentam a abordagem SUN.1
Seis atores de Países SUN contribuíram com relatos
sobre o modo como estão a ser estabelecidas PMA
nos seus países e como os diferentes atores estão
a colaborar para a obtenção de resultados. Foram
identificadas lições fulcrais em cada um dos artigos
sobre países. Estas, juntamente com a extensa
informação extraída das teleconferências com Pontos
Focais SUN nos Governos e as suas equipas, formam
a base das observações do artigo final.

Envolvimento em plataformas nacionais multiator
Todos os Países SUN estabeleceram ou estão
em processo de criação de Plataformas
Multiator (PMA) ao nível nacional.
no âmbito do gabinete do primeiro17: estão
ministro, do presidente, do vicepresidente ou da primeira-dama;
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12:

estão no âmbito de ministérios específicos
(normalmente o ministério da saúde ou
o ministério da agricultura);

independentes e têm um mandato
4: são
ou função multiator;
sob a alçada da comissão nacional
3: estão
de planeamento ou do ministério
do desenvolvimento;

10: estão em fase de planeamento.

Em todos os países, as PMA visam assegurar
o envolvimento multissetorial do governo
através da representação de um leque de
ministérios. Estão também representados
grupos de atores externos ao governo.

34: incluem a sociedade civil;
39: incluem agências das Nações Unidas;
31: incluem doadores;

Uns poucos incluem o setor privado;
Alguns envolveram instituições académicas
e de formação;

Cada vez mais, os parlamentares estão
E

a envolver-se;

um número crescente de Países SUN está
a estabelecer PMA aos níveis distrital
e comunitário.
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Quando conjugam as suas competências e recursos,
os diferentes grupos podem conseguir muito mais
do que se trabalharem sozinhos. A união de esforços
de vários setores e atores é fundamental para o
Movimento SUN e um dos sete princípios observados
por todos os participantes no Movimento SUN.2

Ser inclusivo:
através de parcerias multiator
abertas que redimensionam
soluções e intervenções
comprovadas.
Segundo princípio de envolvimento,
Estratégia SUN 2012-2015.

A importância do envolvimento de vários setores no
combate à malnutrição é bem reconhecida. As causas
da malnutrição são complexas e estão interligadas.
Por conseguinte, as soluções sustentáveis dependem
do trabalho conjunto de diferentes setores do governo,
juntamente com os atores que os apoiam, de uma
forma coerente e coordenada. Os setores da saúde,
da agricultura e da proteção social são importantes
prestadores de serviços, o planeamento e as finanças
proporcionam os sistemas e o investimento na nutrição,
a administração local é vital para o fomento da nutrição
nos distritos e comunidades, ao passo que os gabinetes
dos primeiros-ministros e presidentes facultam
a liderança política e o compromisso de melhoramento
da nutrição. Há outros setores com impacto sobre
a nutrição de diferentes formas, dependendo do
contexto do país.
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A colaboração multissetorial requer o envolvimento
de vários atores de todo o governo e de fora do
governo. É necessário o trabalho coerente de um leque
de ministérios que representam diferentes setores,
apoiados por organizações externas que reforçam
as iniciativas lideradas pelo governo para melhorar
a nutrição. Entre estas contam-se as agências
das Nações Unidas (ONU) que prestam apoio
técnico aos governos, os doadores que investem
no desenvolvimento nacional, as organizações da
sociedade civil que trabalham em estreita colaboração
com as comunidades para assegurar o contacto
com os grupos marginalizados, as empresas com
os seus recursos potenciais para melhorar a nutrição
e as instituições académicas e científicas que estão
envolvidas na formação e na investigação relacionadas
com a nutrição. Os membros do parlamento, que
podem usar a sua posição de poder para manter
e disseminar o empenho na nutrição, também têm
um papel crucial a desempenhar.

O que são as plataformas multiator?
Nos Países SUN, os atores trabalham em conjunto
para melhorar a nutrição em grupos ou plataformas
multiator (PMA). Os Países SUN adotam a sua própria
abordagem única na criação de PMA. Não há um
método prescrito. Esta edição de Fomento da Nutrição:
Na Prática descreve as abordagens de cinco países
e do estado indiano do Maharashtra. O Chade, um dos
países mais recentes do Movimento SUN, está a criar
rapidamente uma PMA nacional eficaz e a aproveitar
o poder dos parlamentares para desenvolver
o empenho e mobilizar recursos para a nutrição.
Na Guatemala, as PMA estão a ser descentralizadas
e implementadas aos níveis departamental,
municipal e comunitário, ajudando a criar uma maior
consciencialização sobre a nutrição em todo o país.
Em alguns países, os grupos de atores convocam as suas
próprias plataformas separadas além de participarem
nas PMA. As alianças da sociedade civil SUN, por
exemplo, estão já estabelecidas em 29 países. A Zâmbia
tem uma sólida aliança da sociedade civil que trabalha
com outros grupos de atores numa diversidade de
formas para defender melhoramentos na nutrição.
O Benim institucionalizou a sua PMA nacional com
um decreto presidencial, ao promover a coordenação
multiator para a programação da nutrição ao nível
comunitário.
A criação de um espaço para que todos os atores
desempenhem o seu papel no apoio aos esforços
de combate à subnutrição do governo pode originar
oportunidades para que alguns dos envolvidos
priorizem o seu próprio interesse em detrimento do
objetivo coletivo, levando a conflitos de interesses
potenciais, reais ou aparentes. Os ministérios,
as agências de desenvolvimento, a sociedade civil,
o meio académico e o setor privado têm todos
diferentes perspetivas, que devem ser respeitadas.
Para prevenir e controlar os conflitos de interesses,
é fulcral implementar políticas e quadros de
cooperação, assegurando que sejam compreendidos
e aplicados, e garantir que todas as atividades decorram
de uma forma aberta e transparente. No estado indiano
do Maharashtra, parceiro do Movimento SUN,
estão a ser envidados esforços para envolver
o setor privado num esforço construtivo e concertado
de melhoramento da nutrição. O Malawi congregou,
com sucesso, diferentes grupos ao criar um quadro
de coordenação que liga a nutrição ao VIH e à SIDA.

Artigos sobre
os países

© UNICEF Malawi

Por que motivos é importante para
a nutrição o envolvimento multiator?

Planeamento multissetorial no distrito de Neno, Malawi

Embora os governos estabeleçam os seus próprios
mecanismos distintos para o envolvimento multiator
na nutrição, estes têm várias caraterísticas comuns
e enfrentam diversos desafios semelhantes. O Dr. David
Nabarro, Coordenador do Movimento SUN, descreve
alguns deles no artigo final deste resumo.
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CHADE
Aproveitar o poder dos parlamentares
O Chade aderiu recentemente ao Movimento SUN e está
nas fases iniciais da criação de plataformas multiator para
a nutrição.
Mahamat Bechir Mahamat, Chefe do Centro Nacional de Nutrição
e de Tecnologia Alimentar apresenta os progressos até à data...

"No Chade, consideramos
que a malnutrição é uma
doença epidémica e estamos a
mobilizar-nos para combatê-la"
Ahmed Djidda Mahamat, Ministro da Saúde

CRIANÇAS COM MENOS
DE 5 ANOS
Atraso de crescimento:
Magreza extrema:
Excesso de peso:
Baixo peso à nascença:
Amamentação exclusiva:

38,7%
15,7%
2,8%
20,0%
3,4%

Fonte: MICS 2010

Como um dos países mais recentes do Movimento SUN, desde maio de 2013, o Chade tomou
rapidamente medidas para estabelecer uma nova abordagem ao fomento da nutrição. Através
do Decreto do Governo 266, aprovado em julho de 2013, o Ministério da Saúde Pública
nomeou uma nova equipa para assumir a responsabilidade pelo Centro Nacional de Nutrição
e de Tecnologia Alimentar (CNNTA), que é o órgão operacional do governo para a nutrição.
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O CNNTA foi reestruturado e a nova equipa ficou
encarregada de implementar a nova abordagem
e preparar um plano de ação. Foram criadas cinco
divisões:
ÎÎ vigilância da nutrição;
ÎÎ nutrição de lactentes e crianças pequenas;
ÎÎ micronutrientes e prevenção da malnutrição;
ÎÎ higiene alimentar;
ÎÎ monitorização e avaliação.

O novo chefe do CNNTA, que tem experiência
em trabalho intersetorial, foi nomeado como
Ponto Focal SUN.

Atualmente, o Chade está a enfrentar uma crise
humanitária e um grande afluxo de refugiados devido
à insegurança alimentar, às escaladas de preços
e às alterações climáticas a nível regional. Como
resultado, há um grande número de organizações
não-governamentais (ONG), cerca de 18, que prestam
apoio humanitário em termos de nutrição.
Estas ONG publicaram um relatório sobre a situação
da nutrição no Chade, em junho de 2013, solicitando
apoio aos doadores sem a autorização do governo.
Tal procedimento irritou o governo a um nível elevado.
Em setembro de 2013, o Ministério da Saúde Pública
emitiu uma circular à atenção dos parceiros ativos no
domínio da nutrição. A circular instava os parceiros
a informarem o CNNTA sobre os seus planos e
programas de nutrição e a partilharem periodicamente
informações sobre as suas atividades nutricionais.
Dessa forma, o conflito ficou efetivamente resolvido.
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Uma nova plataforma multiator

Envolvimento da sociedade civil

Em maio de 2013, fora criada pela anterior equipa do
CNNTA uma plataforma multiator para a nutrição com
o apoio da REACH3. O objetivo era o de avaliar a situação
nutricional e desenvolver uma política de nutrição.
O processo foi acelerado com a nova equipa do CNNTA,
que contratou um consultor para desenvolver a Política
Nacional de Nutrição e de Alimentação e o Plano de Ação
Intersetorial de Nutrição e Alimentação. A política foi
validada durante um workshop em novembro de 2013
e aguarda adoção pelo governo. O orçamento para
o plano de ação ainda não está concluído.

As ONG internacionais e as agências da ONU têm uma
participação muito ativa no CTPNA. Tal deve-se, em parte,
à presença do Global Nutrition Cluster4 e ao envolvimento
de ONG na gestão da emergência em curso. Em contraste,
as organizações e associações da sociedade civil nacional
são menos visíveis. Estas organizações nacionais incluem
a Associação de Consumidores e a Associação de
Pastoralistas. Os pastoralistas são uma população nómada
com acesso muito limitado aos serviços básicos e,
por conseguinte, são considerados vulneráveis.

Foi estabelecida uma plataforma multissetor e multiator
denominada Comité Técnico Permanente de Nutrição
e de Alimentação (CTPNA). Para formalizar o CTPNA,
foram elaborados e submetidos à aprovação do primeiroministro termos de referência e um decreto do governo.

O poder dos parlamentares

O CTPNA recebe apoio técnico de agências das
Nações Unidas (REACH, UNICEF, FAO, OMS e PAM)
e de representantes dos doadores. As suas funções
específicas são:
ÎÎ contribuir para a identificação de áreas
prioritárias, objetivos e estratégias
multissetoriais para eliminar a fome
e a malnutrição no Chade;
ÎÎ contribuir para uma análise exaustiva
da situação alimentar e nutricional,
facultando informações atualizadas;
ÎÎ contribuir para o desenvolvimento de
estratégias e planos de ação multissetoriais,
bem como participar na sua validação;
ÎÎ assegurar que os planos de ação setoriais
sejam harmonizados e reflitam objetivos
estratégicos e medidas prioritárias;
ÎÎ coordenar e estimular a implementação
de vários planos de ação (através do Plano de
Ação Intersetorial de Nutrição e Alimentação);
ÎÎ apoiar o desenvolvimento e a atualização de uma
base de dados sobre nutrição e alimentação;
ÎÎ informar o governo através dos ministérios da
saúde e da agricultura acerca da implementação
de estratégias, planos e programas de nutrição
e alimentação;
ÎÎ coordenar e assegurar a complementaridade
entre as iniciativas em curso relacionadas com
a nutrição, a alimentação e a agricultura, por
exemplo, a REACH, o Movimento de Fomento
da Nutrição (SUN), a Aliança Global para
a Iniciativa Resiliência (AGIR) no Sahel e o
Programa Integrado para o Desenvolvimento
da Agricultura em África (CAADP).
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A colaboração entre os setores tem sido estimulada
pela participação de missões conjuntas do Ministério
da Agricultura (Departamento de Produção Agrícola e
Estatística) e do Ministério da Saúde Pública (CNNTA)
nas Reuniões Globais anuais do Movimento SUN
e em dois workshops regionais realizados pela AGIR.
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Funções da plataforma multiator

Quatro parlamentares foram convidados para
o workshop de novembro para validarem a Política
Nacional de Nutrição e de Alimentação. Dois deles
eram membros da Comissão de Saúde, um terceiro
era membro da Comissão de Desenvolvimento Rural e
o quarto era membro da Comissão de Finanças. Estes
parlamentares desempenharam um papel importante
durante o workshop, inclusive na condução dos trabalhos
no plenário.

Presidente do Chade a participar numa campanha de saúde infantil

Subsequentemente, três parlamentares, incluindo
dois dos que estiveram no workshop de validação,
foram convidados a participar num Workshop Regional
de Formação sobre Nutrição para Parlamentares,
organizado pela UNICEF em novembro de 2013 em
Brazzaville, Congo. O objetivo era o de possibilitar que os
parlamentares adquirissem um melhor entendimento da
malnutrição e dos seus efeitos sobre o desenvolvimento
humano e económico dos países. Participaram membros
de parlamentos da África Ocidental e Central (Angola,
Burkina Faso, Cabo Verde, Congo-Brazzaville, Camarões,
Mauritânia, Mali, Níger, República Centro-Africana
e Chade).

No final do workshop de três dias, os parlamentares
decidiram criar uma Rede Regional de Parlamentares para
a Nutrição e implementar redes nacionais com o objetivo
de unir os seus esforços para erradicar a malnutrição na
região. Foi criado um executivo interino liderado por um
parlamentar do Níger, com um parlamentar do Chade
a exercer a função de relator.
O grupo de três deputados chadianos definiu o seu próprio
plano de ação da seguinte forma:
ÎÎ organizar um dia de informação nutricional
no parlamento;
ÎÎ fazer pressão sobre a Comissão do Ministério
da Saúde Pública para a criação de uma rubrica
orçamental específica para a nutrição;
ÎÎ exercer a defesa da nutrição nas regiões;

Progresso rápido
Apesar da relativa "juventude" da plataforma nacional
multiator do Chade, já muito foi alcançado.
Estão implementados planos e políticas que serão
sancionados pelo governo. O CTPNA foi dotado de
personalidade jurídica e congregou, com sucesso,
parceiros do desenvolvimento para trabalharem
com o governo sobre questões da nutrição.
O poder dos parlamentares tem sido aproveitado
para defender a nutrição. Persistem grandes desafios,
especialmente em termos de envolvimento do setor
privado, mas o Chade teve um arranque promissor
na congregação de diferentes grupos para medidas
concertadas de melhoramento da nutrição.

ÎÎ estabelecer redes regionais de
consciencialização sobre a nutrição.

Membros do Comité Técnico Permanente
de Nutrição e Alimentação
Ao nível dos Secretários-Gerais
ou seus representantes;
• Presidente: Ministério da Saúde Pública
• Vice-Presidente: Ministério da Agricultura
e da Irrigação
• Relator: Ministério do Planeamento,
da Economia e da Cooperação Internacional
• Vice-Relator Superior:
Ministério do Desenvolvimento Pastoral
e da Produção Animal
• Segundo Vice-Relator: Representantes
de organizações da sociedade civil

Representantes dos ministérios seguintes
•
•
•
•
•
•
•

Ação Social, Solidariedade Nacional e Família
Ambiente e Recursos Hídricos
Ensino Superior e Investigação Científica
Ensino Secundário e Profissional
Abastecimento Urbano e Rural de Água
Comércio e Indústria
Comunicação, porta-voz do governo

Lições-chave
ÎÎ As plataformas multiator para a nutrição
ficam dotadas de poderes para agir
quando são formalizadas e adquirem
personalidade jurídica.
ÎÎ Os parlamentares podem desempenhar
um papel ativo exercendo pressão para
melhorar a nutrição e contribuindo para
as medidas da plataforma multiator.
ÎÎ Quando o governo atribui poderes
à plataforma multiator, podem ser
efetivamente resolvidos os conflitos
com parceiros não-governamentais
e congregados diferentes grupos em
medidas concertadas.
ÎÎ A preparação e a validação de políticas,
estratégias e planos de ação para a
nutrição são as principais realizações
das plataformas multiator.

Representantes de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNNTA
Universidade de N'Djamena
Centro de Controlo da Qualidade dos Alimentos
Instituto Chadiano de Investigação Agronómica
Agência Nacional da Segurança Alimentar
Gabinete Nacional de Desenvolvimento Rural
Organizações femininas
ONG nacionais ativas no domínio da nutrição
Organizações de produtores
Organizações de consumidores
ONG internacionais ativas no domínio
da nutrição
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GUATEMALA
Aumentar o contacto com as comunidades
A Guatemala estabeleceu um ambicioso sistema de Comissões
de Segurança Alimentar e Nutricional descentralizadas que
reúnem diferentes grupos e setores.
Iván Mendoza, ex-Assessor da Secretaria de Segurança Alimentar
e Nutricional (SESAN), Governo da Guatemala, descreve o sistema...

"Uma mudança intergeracional
só pode ocorrer com o
compromisso coletivo para
com um objetivo comum:
a erradicação da malnutrição.
A coordenação interagências
é um pré-requisito para essa
mudança."
Luis Enrique Monterroso, Secretário da SESAN

CRIANÇAS COM MENOS
DE 5 ANOS
Atraso de crescimento:
Magreza extrema:
Excesso de peso:
Baixo peso à nascença:
Amamentação exclusiva:

49,8%
1,4%
4,9%
11,4%
49,6%

Fonte: ENSMI 2008-2009

Quando soube que menos de 1% da população da Guatemala acreditavam que o seu país
tinha um problema de malnutrição, o presidente da Guatemala, Otto Pérez Molina, ordenou
a todos os membros do seu governo que fossem viver durante uma semana em áreas rurais
com uma família afetada por carências alimentares crónicas e malnutrição. O resultado foi
o lançamento, em 2012, do "Pacto Fome Zero", apoiado por todo o governo, juntamente
com uma campanha de mobilização conhecida como "A Janela dos 1000 Dias".
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O "Pacto Fome Zero" consagra um plano multissetorial
arrojado para reduzir o atraso de crescimento das
crianças em 10% até 2015. O plano inclui intervenções
específicas da nutrição, como a promoção
da amamentação exclusiva, o aumento do acesso
a alimentos fortificados e a serviços de saúde
e nutrição, bem como programas que combatam
as causas subjacentes da malnutrição, como a criação
de oportunidades de geração de rendimento,
o melhoramento da água e das instalações sanitárias
e a melhor educação para as mulheres.
O "Pacto Fome Zero" é o instrumento oficial do
governo para a implementação da Política de Segurança
Alimentar e Nutricional da Guatemala. Estabelecida em
2005, a política define as áreas temáticas, os princípios,
as estratégias e os programas de combate à insegurança

alimentar e nutricional de uma forma holística e
coordenada. Um ano mais tarde, foi aprovada uma lei
para institucionalizar um Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. O artigo 34 da lei estabelece
a base para a descentralização do sistema aos níveis
departamental, municipal e comunitário. Nele se afirma
que os Conselhos de Desenvolvimento Urbano e Rural
criarão comissões de segurança alimentar e nutricional
para implementar a política estratégica através
de programas, projetos e atividades relacionados.
O sistema nacional é implementado pelo Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONASAN), com o apoio técnico da Secretaria de
Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN). O CONASAN
reúne-se trimestralmente e é presidido pelo VicePresidente da Guatemala. O organismo tem uma
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Descentralização das plataformas
multiator
A introdução do "Pacto Fome Zero" incluiu a criação
de Comissões de Segurança Alimentar e Nutricional
descentralizadas aos níveis departamental, municipal
e comunitário. Enquanto plataformas multissetor
e multiator para a nutrição novas e dinâmicas,
tais comissões tornaram-se meios de coordenação
e implementação do "Pacto Fome Zero".
Em 2006, foi lançada uma vasta campanha de defesa.
A nível departamental, os delegados da SESAN
apresentaram uma análise da situação da segurança
alimentar e nutricional e destacaram a necessidade
de esforços conjuntos para resolver os problemas
das reuniões do Conselho de Desenvolvimento
Departamental.
Até ao final de 2008, todos os 22 departamentos da
Guatemala tinham já constituído legalmente uma
Comissão Departamental de Segurança Alimentar
e Nutricional (CODESAN). Os governadores
departamentais exercem atualmente a liderança nas
reuniões da CODESAN, que têm a participação de
diretores de instituições setoriais e representantes
de organizações da sociedade civil.
A CODESAN é responsável por liderar o planeamento,
a implementação e a monitorização das medidas
aplicadas ao nível departamental e por assegurar
que o progresso no cumprimento dos objetivos
relacionados com o "Pacto Fome Zero" seja relatado
pelas instituições implementadoras. Além disso, o órgão
atua como uma plataforma para a harmonização dos
sistemas de informação e processos de formação.

Foram envidados esforços de defesa semelhantes ao
nível municipal. Os monitores municipais da SESAN,
com o apoio do delegado departamental, procederam à
defesa e à consciencialização sobre a nutrição junto dos
autarcas, dos Conselhos de Desenvolvimento Municipal
e das organizações que trabalham nos municípios.
Em 2011, cinco anos após a aprovação da Política
de Segurança Alimentar e Nutricional, 316 de 334
municípios formaram Comissões Municipais de
Segurança Alimentar e Nutricional (COMUSAN)
oficiais. Cerca de 80-90% dessas comissões estão
plenamente operacionais, no sentido em que se
reúnem periodicamente e discutem questões de
segurança alimentar e nutricional sob as diferentes
perspetivas dos seus membros. Contudo, a coordenação
multissetorial eficaz, sob a liderança municipal,
continua a ser um desafio e requer um reforço. Além
disso, é premente assegurar que os Conselhos de
Desenvolvimento Municipais priorizem, incorporem
e atribuam fundos à segurança alimentar e à nutrição
nos Planos de Desenvolvimento Municipais. Pode
ser complexo assegurar que todas as instituições
governamentais representadas nas COMUSAN prestem
serviços adequados, de boa qualidade e em tempo útil.
Ao nível das comunidades, a formação de Comissões
Comunitárias de Segurança Alimentar e Nutricional
(COCOSAN) foi mais tardia e centrou-se inicialmente
nas comunidades nas quais a malnutrição grave afetava
a população de forma mais intensa. Atualmente, há 543
COCOSAN organizadas e operacionais. Um dos desafios
que o país enfrenta é o de continuar a criar COCOSAN
em mais comunidades.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
dentro do mesmo quadro de cooperação conjunto
das Nações Unidas e com o objetivo de melhorar
as práticas alimentares e os cuidados infantis,
incorporou uma estratégia de comunicação para
o desenvolvimento, associada às COMUSAN.
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As funções das Comissões de Segurança Alimentar
e Nutricional são vastas, indo da sensibilização sobre
a malnutrição e a insegurança alimentar ao reforço
institucional e da coordenação ao apoio a sistemas
de implementação, monitorização e vigilância. As suas
funções específicas são:
ÎÎ coordenar o desenvolvimento de planos
operacionais de segurança alimentar e nutrição
para atender às necessidades da população
vulnerável, com a participação de grupos
de atores governamentais e outros presentes
no terreno;
ÎÎ priorizar o apoio a estudos de diagnóstico
e avaliações da segurança alimentar e da
vulnerabilidade nutricional no terreno;
ÎÎ desenvolver um planeamento operacional
coordenado;
ÎÎ gerir, conceber e desenvolver programas
relacionados com a segurança alimentar e a
nutrição com orçamentos governamentais;
ÎÎ estabelecer métodos de vigilância e alerta
precoce para a segurança alimentar e a nutrição
(o que inclui a criação de sítios-sentinela para
identificação oportuna de situações de risco
ou crises alimentares, a previsão e resposta
a emergências de segurança alimentar e
nutrição, tal como estabelecido na estratégia,
e protocolos para enfrentar a fome sazonal
e prestar ajuda humanitária);
ÎÎ coordenar a assistência alimentar às famílias
afetadas por catástrofes naturais e em risco
de insegurança alimentar e malnutrição.

Ao nível municipal, foram abertos escritórios técnicos
com recursos humanos e financeiros próprios para
possibilitar que as COMUSAN exerçam as suas funções
com eficácia. Ao nível das comunidades, as funções
são exercidas através das COCOSAN e da participação
nas reuniões das COMUSAN, o que possibilita o
envolvimento na tomada de decisões e assegura que as
necessidades sejam satisfeitas o mais depressa possível.

Apoio de agências das Nações Unidas
O Programa Alimentar Mundial (PAM), como parte
de um Programa Conjunto das Nações Unidas (ONU)
que está a ser implementado no departamento
de Totonicapán, tem vindo a reforçar as Comissões
Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional
Municipal. Tal já incluiu o apoio ao desenvolvimento
de planos estratégicos e operacionais, o
melhoramento das competências dos membros
das COMUSAN para a implementação de programas,
bem como a criação de espaços para análise e
discussão da situação nutricional local nos oito
municípios do departamento.

Funções das plataformas multiator

Plataformas multiator descentralizadas
Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional,
implementado pelo Conselho
Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional
(CONASAN)

22:
316:
543:

Apoio técnico
da Secretaria
de Segurança
Alimentar
e Nutricional
(SESAN)

Comissões Departamentais
de Segurança Alimentar
e Nutricional (CODESAN)

Comissões Municipais
de Segurança Alimentar
e Nutricional (COMUSAN)

Comissões Comunitárias
de Segurança Alimentar
e Nutricional (COCOSAN)

Sensibilização das comunidades guatemaltecas acerca da nutrição

O processo teve início com a organização de um
Curso de Comunicação para o Desenvolvimento
destinado aos delegados municipais de saúde
e educação e aos representantes da SESAN,
que combinou o desenvolvimento de conteúdo
teórico com a implementação de intervenções
ao nível comunitário.
Como resultado do processo de formação, foi
estabelecido um "Subcomité de Comunicação",
ligado às COMUSAN. Este comité, com base em
análises locais, desenvolve e implementa um plano
de comunicação participativo que promove o
envolvimento e a capacitação dos atores locais.
O processo teve início no departamento de
Totonicapán com seis municípios e, até à data,
já foi alargado a 55 municípios do país.

© SESAN Guatemala

ampla participação interministerial e multissetorial de
nove ministérios, cinco outros órgãos do governo e
representantes do setor privado e da sociedade civil.
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Medidas multissetor e multiator em Escuintla

Atores-chave em Comissões Municipais
de Segurança Alimentar e Nutricional

Município

Órgãos
do governo

Organizações
da Sociedade
Civil
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Presidente do município
ou o seu representante
Representante
do planeamento municipal
Representantes do conselho
de desenvolvimento
Ministério da Saúde Pública
e da Assistência Social
Ministério da Educação
Ministro da Agricultura,
da Pecuária e da Alimentação
Ministério do Desenvolvimento
Ministério das Comunicações
Ministério do Ambiente
e dos Recursos Naturais
Outros ministérios representados
no departamento
Secretaria da Primeira-Dama
para o Trabalho Social
Secretaria-Geral
do Planeamento
Secretaria de Segurança
Alimentar e Nutricional (SESAN)

Organizações
não-governamentais
Mulheres e jovens
Grupos populares
Representantes da igreja
Organizações
de povos indígenas
Voluntárias de saúde
comunitária (parteiras)

Açúcar da Guatemala) tem sido um aliado fulcral do
"Pacto Fome Zero" nestes municípios de Escuintla
através da sua iniciativa "Melhores Famílias",
através da qual são facultados o aconselhamento
às comunidades e a implementação de projetos
produtivos. Escuintla tinha um nível de atraso
de crescimento de 25% registado em 2009, o
segundo mais elevado de todos os departamentos
da Guatemala. O sistema integrado de gestão de
informação apoiado pelo governo, pela ONU e
por agências da sociedade civil e o bem-sucedido
seguimento dos casos de malnutrição grave aguda
efetuado por diferentes instituições levaram a que,
de 1637 casos de malnutrição grave, 686 casos (42%)
fossem curados.

Sinais de sucesso
O trabalho conjunto através de plataformas
multiator e multissetor, sob a forma de Comissões
de Segurança Alimentar e Nutricional, parece estar
a contribuir positivamente para os objetivos do
"Pacto Fome Zero". Um exemplo é o departamento
de Escuintla.

Lições-chave
ÎÎ A experiência de criação de PMA
descentralizadas para a nutrição aos
níveis departamental, municipal e
comunitário posicionou a questão
da segurança alimentar e nutricional
em todos os momentos do processo
de tomada de decisões.
ÎÎ Quando há objetivos claros e medidas
temáticas acordadas entre as instituições
governamentais e outros atores, há um
maior empenho no acompanhamento
e no apoio do planeamento, da
implementação, da monitorização
e da avaliação.
ÎÎ A garantia de consagração das PMA
no quadro jurídico guatemalteco teve
como resultado que as mesmas estejam
agora institucionalizadas e a estabelecer
processos com mais consistência
e sustentabilidade.
ÎÎ Quando as administrações locais e as
comunidades se envolvem ativamente
nas PMA, tal conduz a uma maior
participação no planeamento.
Esse envolvimento leva a que as medidas
sejam mais facilmente monitorizadas
e sustentadas.

© SESAN Guatemala

O Presidente Otto Pérez Molina e o governo
participaram na décima oitava sessão do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONASAN), realizada no departamento de
Escuintla em 23 de novembro de 2013. Aí se deu
a conhecer o progresso do "Pacto Fome Zero".
Em oito dos 13 municípios, foram relatadas ZERO
mortes por malnutrição. Foi conseguida a ativação
de 106 Comissões Comunitárias de Segurança
Alimentar e Nutricional (COCOSAN). Onze dos 13
municípios são considerados prioritários em função
do nível de malnutrição grave. O Fundazúcar (um
programa de apoio ao desenvolvimento humano
criado no âmbito da responsabilidade social das
empresas pela Associação dos Produtores de
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ZÂMBIA
Desbloquear o potencial da sociedade civil
A sociedade civil da Zâmbia está bem organizada
e ativamente envolvida em atividades multiator.
William Chilufya, Coordenador Nacional, Rede da Sociedade Civil SUN,
e Marjolein Mwanamwenge, Coordenadora de Nutrição, Concern
Worldwide, facultam perspetivas acerca do que já aconteceu
e dos desafios enfrentados...

"A sociedade civil tem um papel
vital no combate à subnutrição.
As organizações locais e
internacionais podem mobilizar
recursos adicionais, desenvolver
e partilhar modelos inovadores
e abordagens eficazes para
ampliação por parte de outros
e influenciar os formuladores
de políticas, os parlamentares
ou a comunicação social
por meios que os paladinos
governamentais da nutrição nem
sempre têm a liberdade de aplicar"

CRIANÇAS COM MENOS
DE 5 ANOS
Atraso de crescimento:
Magreza extrema:
Excesso de peso:
Baixo peso à nascença:
Amamentação exclusiva:

45,4%
5,2%
7,9%
4,4%
50,9%

Fonte: DHS 2007

Jay Goulden, Diretor Nacional Assistente, CARE
Zambia
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A malnutrição crónica continua a ser uma ameaça determinante ao desenvolvimento
económico sustentável da Zâmbia. O governo reconhece a importância do investimento na
nutrição como parte integrante do desenvolvimento económico nacional e, por conseguinte,
esteve entre os primeiros países a participarem no Movimento de Fomento da Nutrição (SUN)
no início de 2011. Tal tem proporcionado à Zâmbia uma base sólida para promover a agenda
da nutrição em todo o país.
O Governo da Zâmbia incentivou uma resposta
multissetorial ao problema da malnutrição através
do estabelecimento de uma estrutura administrativa
coordenada pela Comissão Nacional para a Alimentação
e a Nutrição (CNAN).
Como resultado, existe desde 2011 uma plataforma
(PMA) ou Comité Nacional Multiator para a Alimentação
e a Nutrição. Esta plataforma abrange responsáveis

superiores de agências implementadoras de várias
instituições, incluindo ministérios competentes fulcrais
(saúde, agricultura e pecuária, educação, tecnologia
e ciência, formação profissional, educação precoce,
desenvolvimento das comunidades, saúde maternoinfantil, administração local e habitação), agências
bilaterais, agências do sistema das Nações Unidas
e organizações da sociedade civil.
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Esforços de colaboração com
a sociedade civil

A PMA definiu termos de referência e reúne-se
bianualmente. Os secretários permanentes dos cinco
ministérios competentes fulcrais presidem às reuniões
em regime rotativo, ao passo que a CNAN secretaria.

A sociedade civil desempenha um papel importante
na congregação de diferentes atores para o trabalho
conjunto com vista a melhorar a nutrição na Zâmbia.
A aliança da sociedade civil SUN para a Zâmbia
(CSO-SUN Zâmbia) tem estado muito ativa nos últimos
seis meses a organizar eventos conjuntos para reforçar
a consciencialização sobre a nutrição.

As principais tarefas da PMA são:
ÎÎ analisar a utilização dos recursos pelos
respetivos setores;
ÎÎ criar consensos sobre medidas prioritárias
para os planos de trabalho anuais dos vários
atores;
ÎÎ rever e recomendar medidas para
reforço de capacidades das agências
implementadoras;
ÎÎ proporcionar orientação ao comité diretivo
nacional e facultar comentários às PMA
provinciais.

Contacto com os distritos
Aos níveis provincial e distrital, foram estabelecidas PMA
denominadas Comités de Coordenação da Nutrição. Estes
apoiam a implementação do Programa dos Primeiros
1000 Dias Mais Críticos, lançado pelo Vice-Presidente
da Zâmbia em abril de 2013. As PMA provinciais e
distritais ainda não foram formalmente aprovadas pelo
governo, embora os seus termos de referência estejam já
claramente definidos.

Em maio de 2013, a CSO-SUN Zâmbia realizou uma
reunião de paladinos da nutrição com membros
do Parlamento para aumentar o empenho político
no combate à malnutrição. Em junho de 2013,
foi organizado pela CSO-SUN-Zâmbia um "Concerto
pela Nutrição para o Desenvolvimento" que envolveu
cerca de 1000 pessoas da comunidade. Em agosto de
2013, juntamente com o governo (CNAN), a CSO-SUN
Zâmbia participou num painel radiofónico para destacar
a importância da amamentação e assegurar que estão
criadas as condições para ser possível apoiá-la.
Em dezembro de 2013, a CSO-SUN Zâmbia realizou um
evento de atribuição de prémios a paladinos da nutrição,
no qual foram agraciados o Vice-Presidente,
a primeira-dama, cinco parlamentares e a comunicação
social pelos seus contributos para o progresso da nutrição
na Zâmbia. O Ministro da Saúde foi convidado a participar
como convidado de honra do evento.
Foram também convidados, para assistir ao evento,
membros da comunidade empresarial, incluindo bancos
e empresas industriais do ramo alimentar (na esperança
de os envolver mais nas questões de nutrição),
bem como organizações da sociedade civil, órgãos
de comunicação social e doadores. Após o evento,
o Vice-Presidente aceitou reunir-se com a CSO-SUN
Zâmbia para discutir formas de defender a nutrição
como objetivo nuclear da agenda do desenvolvimento
pós-2015.

Desenvolver uma colaboração mais robusta ao nível distrital
O projeto RAIN (Realinhar a Agricultura para Melhorar a Nutrição) é um esforço colaborativo entre
a sociedade civil (Concern Worldwide) e o meio académico (IFPRI), juntamente com a Agência
de Desenvolvimento Infantil de Mumbwa (uma organização local de base comunitária) e o governo
da Zâmbia (Ministério da Agricultura e das Cooperativas e Ministério da Saúde). O projeto visa reduzir
a prevalência do atraso de crescimento nas crianças através de intervenções integradas nas áreas
da agricultura, da saúde e da nutrição durante o período crítico da gravidez até aos dois anos
de idade. Como parte do projeto, a Concern Worldwide mediou a formação do Comité de Coordenação
da Nutrição do Distrito de Mumbwa, Província Central. O objetivo era o de preencher a lacuna
intersetorial e envolver diferentes parceiros ao nível distrital para apoiar a implementação nos vários
setores. As primeiras lições demonstram que, para o sucesso das PMA, é crucial usar como base
os compromissos setoriais formalizados. Além disso, os diferentes papéis dos parceiros na criação
de sinergias setoriais requerem o envolvimento da liderança distrital para facultar orientação.

Fonte: Concern Worldwide (2013) District Nutrition Coordination Committee - establishment challenges
and recommendations paper
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Contudo, o setor privado, as instituições académicas
e de investigação e os parlamentares não têm estado
ativamente envolvidos na PMA.

Crianças transportam água no distrito de Chongwe, Zâmbia

Conquistas e desafios
A PMA tem sido crucial na congregação de parceiros
de diferentes setores para apoio do Programa dos
Primeiros 1000 Dias Mais Críticos da Zâmbia. Também
constituiu uma plataforma comum para a harmonização,
a mobilização de recursos e as sinergias multissetoriais
com vista a uma resposta nutricional eficaz. Porém,
há ainda um longo caminho a percorrer no sentido de
assegurar uma coordenação eficaz dos atores do setor.
Os principais desafios são:
ÎÎ o envolvimento reduzido do setor privado
na promoção da agenda da nutrição;
ÎÎ as ligações deficientes entre plataformas na
coordenação e na alavancagem de recursos
para a resposta nutricional;
ÎÎ os mecanismos pouco claros sobre o
modo como as várias plataformas podem
contribuir para a PMA no sentido de
influenciar o pensamento do governo,
a renovação dos compromissos e a
mobilização de recursos para a resposta
nutricional;
ÎÎ o papel limitado dos parlamentares no
destaque das medidas nutricionais com
vista a promover legislação conducente ao
melhoramento da nutrição;
ÎÎ embora os líderes tradicionais
desempenhem um papel vital como
guardiões da aceitação e do apoio às
intervenções nutricionais pela comunidade,
não há estratégias deliberadas para
assegurar a participação ativa na
mobilização da comunidade.

Uma PMA que seja participativa, inclusiva, transparente,
mutuamente reativa e responsável, e que promova a
apropriação por parte de todos os atores, tanto estatais
como não-estatais, será fulcral para enfrentar os desafios
mais relevantes ao nível nacional na Zâmbia, como os
de assegurar que a nutrição se torne uma prioridade
para todos e de implementar eficazmente o Programa
dos Primeiros 1000 Dias Mais Críticos ao nível distrital
chegando a todas as famílias.

Lições-chave
ÎÎ A implantação de PMA descentralizadas
para a nutrição aos níveis departamental, municipal e comunitário posiciona
a questão da segurança alimentar e nutricional em todos os níveis da tomada
de decisões (político, técnico e operacional).
ÎÎ Quando há objetivos claros e
medidas temáticas acordadas entre
as instituições governamentais e
outros atores, há um maior empenho
no acompanhamento e no apoio do
planeamento, da implementação,
da monitorização e da avaliação.
ÎÎ Quando as PMA são consagradas num
quadro jurídico, são institucionalizadas
e podem estabelecer processos com
mais consistência e sustentabilidade.
ÎÎ Quando as administrações locais e as
comunidades se envolvem ativamente
nas PMA, tal conduz a uma maior
participação no planeamento. Esse
envolvimento leva a que as medidas
sejam mais facilmente monitorizadas
e sustentadas.
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BENIM
Vamos agir em conjunto, agora!
O Benim institucionalizou PMA para a nutrição por decreto
presidencial.
Jean Cokou Tossa, Presidente do Conselho Nacional da Alimentação
e da Nutrição e Ponto Focal SUN no Governo, descreve como a ação
multiator funciona aos níveis nacional e comunitário...

“Apelamos a todos os Estados,
às organizações regionais
e internacionais e à sociedade
civil, incluindo as ONG, que se
empenhem numa mobilização
robusta contra a subnutrição
no Benim e em África…”
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Declaração de Cotonou

CRIANÇAS COM MENOS
DE 5 ANOS
Atraso de crescimento:
Magreza extrema:
Excesso de peso:
Baixo peso à nascença:
Amamentação exclusiva:

37,0%
4,7%
9,0%
12,5%
43,1%

Fonte: DHS 2006: AGVSAN 2008

O poder de congregar vários atores para combater a malnutrição no Benim foi destacado
em fevereiro de 2013, durante um evento que visou atrair atenções para a importância
da nutrição na saúde e no desenvolvimento. O evento foi organizado conjuntamente pelo
governo do Benim (Conselho Nacional da Alimentação e da Nutrição), pela sociedade civil
(CARE International) e pelas Nações Unidas (UNICEF Benim).
Entre os participantes contaram-se os ministérios da saúde e da agricultura, o gabinete
do presidente, agências da ONU, representantes da sociedade civil, fundações, doadores
e a comunicação social. Helene Gayle, Presidente e Diretora Executiva da CARE USA e Membro
do Grupo Principal do Movimento SUN, apresentou a Declaração de Cotonou, apelando a todos
os atores que tomem medidas e assegurem a prestação de contas pelo progresso na nutrição
com o lema "Agissons Tous Ensemble Maintenant!" "Vamos agir em conjunto, agora!"
O evento de fevereiro de 2013 é testemunho dos esforços do governo do Benim para
criar uma abordagem verdadeiramente multiator ao melhoramento da nutrição.
Institucionalização de uma plataforma multissetor e multiator para a nutrição
Através do Decreto 245 de junho de 2009, o governo
instituiu o Conselho Nacional da Alimentação e da
Nutrição (CAN). Trata-se de uma plataforma multissetor
e multiator com 17 membros, que age sob a autoridade
do Presidente e inclui representantes de:

ministérios da agricultura, da saúde, da proteção social,
do desenvolvimento, das finanças, da descentralização
e do comércio, Associação Nacional de Municípios
do Benim, Associação dos Produtores Alimentares,
instituições de formação e investigação na área da
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O CAN é uma plataforma inclusiva, aberta a todos
os novos atores cujos interesses ou atividades sejam
relevantes para a alimentação e a nutrição. O CAN
proporciona uma sinergia de medidas destinadas a
melhorar a situação nutricional dos grupos vulneráveis 
(crianças com menos de cinco anos, raparigas
adolescentes e mulheres grávidas e lactantes)
e é responsável por:
ÎÎ desenvolver a Política Nacional de Alimentação
e Nutrição;
ÎÎ assegurar a implementação, a monitorização
e a avaliação do Plano Nacional de Ação para
a Alimentação e a Nutrição;
ÎÎ coordenar as medidas relacionadas com
a alimentação e a nutrição.

As responsabilidades, a organização e as funções do
CAN foram definidas num documento de referência
apenso ao Decreto 245, no qual são descritos os
deveres dos departamentos ministeriais da agricultura,
da saúde e da proteção social. Outros departamentos
ministeriais, nomeadamente os do comércio e indústria,
das finanças, do desenvolvimento e da administração
local prestam apoio através do desenvolvimento
de regulamentação e da mobilização de recursos
para a nutrição.
A nomeação de um Secretário Permanente e o
recrutamento de recursos humanos em março de 2013
reforçaram o CAN. São realizadas reuniões plenárias
com periodicidade bianual, para além de reuniões
externas de grupos de trabalho técnico.

Plataformas complementares
Além do CAN, existem subcomissões interministeriais
ativas. Uma delas é a Comissão Beninesa de Fortificação
dos Alimentos, que trabalha com o setor privado em
unidades industriais de iodação do sal, óleos e farinhas
(para fortificação do óleo com vitamina A e da farinha
de trigo com ferro, zinco e vitamina B).
Foi estabelecida uma plataforma separada para
parceiros técnicos e financeiros que reúne o Banco
Mundial, agências do sistema das Nações Unidas
(UNICEF, FAO, PAM, OMS, PNUD e FNUAP), parceiros
bilaterais e multilaterais do desenvolvimento
e organizações não-governamentais. A UNICEF
foi selecionada para liderar esta plataforma
em 2012 e 2013.
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Mobilização das avós através
de esforços multiator
O Projeto de Educação das Comunidades sobre
Nutrição é um projeto inovador e integra o
Plano de Desenvolvimento Estratégico para
a Alimentação e a Nutrição estabelecido pelo
Governo do Benim em 2007.
Em 10 municípios nos quais as taxas de
malnutrição crónica são particularmente
elevadas, as avós receberam instruções para
se manterem vigilantes em relação ao estado de
saúde das crianças pequenas e ensinarem a toda
a aldeia a importância da nutrição adequada.
Lançada em janeiro de 2012, a iniciativa é um
esforço multiator. Enquadra-se numa estratégia
mais geral do governo, contando com o apoio
do Banco Mundial e o financiamento do Fundo
Japonês de Desenvolvimento Social.
O projeto é implementado por grupos da
sociedade civil local sob a égide da Plan
Bénin, uma organização não-governamental
internacional. Foi ministrada formação a um
total de 12.607 avós acerca da saúde e do bemestar das grávidas e das crianças pequenas. A sua
missão é a de convencer toda a aldeia sobre a
necessidade de adoção de práticas nutricionais
saudáveis. O alcance do projeto não se limita às
avós; também 17.823 mães receberam formação
sobre os benefícios da amamentação exclusiva.
O projeto restituiu a saúde nutricional a 5.485
crianças dos 0 aos 59 meses que sofriam de
malnutrição moderada e a mais 222 crianças
flageladas por malnutrição grave.

Fonte: In Benin, Grandmothers Lead the Fight against
Malnutrition World Bank. Outubro de 2013

Trabalhar nos municípios
Foram criadas plataformas multiator nos 10 municípios
(de um total de 77) em que está a ser implementado
o Projeto de Educação das Comunidades sobre
Nutrição. Coordenadas pelos presidentes dos
municípios, são entidades consultivas que prestam
orientação aos comités de vigilância que monitorizam
as medidas alimentares e nutricionais em 160 aldeias.
Estas plataformas foram formalizadas e congregam
programas de serviços públicos e não-públicos nas
áreas da agricultura, da saúde e da proteção social,
exercendo atividade em cada município.
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alimentação e da nutrição, sociedade civil (associações
de consumidores e organizações não-governamentais
especializadas em nutrição), Câmara Nacional da
Agricultura e organizações profissionais agrícolas.

Conquistas e desafios
As principais conquistas do CAN foram:
ÎÎ o acompanhamento das medidas do Projeto
de Educação das Comunidades sobre Nutrição;
ÎÎ a inclusão no orçamento de Estado, desde 2012,
de uma rubrica orçamental específica para
a nutrição;
ÎÎ a adoção do Decreto 245 pelo Conselho
de Ministros para implementação do CAN;
ÎÎ a participação do Benim em várias reuniões
internacionais que deram mais visibilidade à
questão da segurança alimentar e nutricional.

As áreas mais relevantes para o futuro incluem:
a mobilização de recursos para a implementação
do Programa de Alimentação e Nutrição Baseado
nos Resultados (PANAR), no valor de 135 milhões
de dólares ao longo de 4 anos; a sensibilização
do público e dos decisores para assegurar uma
massa crítica de atenção com vista a combater a
malnutrição através da mudança de comportamentos;
o estabelecimento de um sistema de informação e
vigilância único e multissetorial (aos níveis central
e local); a prevenção e, se apropriado, a gestão de
conflitos entre atores a fim de promover sinergias
nas intervenções nutricionais.

Lições-chave
ÎÎ O empenho pessoal e o espírito
de equipa dos membros da PMA,
com diferentes historiais, é vital
para o sucesso.
ÎÎ A criação de uma plataforma
de parceiros técnicos e financeiros
para trabalhar em harmonia
e sinergia com a PMA é benéfica.
ÎÎ Através do apoio multiator,
as comunidades podem
mobilizar-se com sucesso para
proteger e melhorar a nutrição.
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MAHARASHTRA
Envolvimento construtivo do setor privado
O estado indiano do Maharashtra começou recentemente
a ponderar sobre o modo de envolver atores do setor privado
nos seus esforços de melhoramento da nutrição.
Vandana Krishna, Diretora-Geral, Missão de Saúde e Nutrição,
proporciona uma perspetiva acerca do que aconteceu e dos desafios
enfrentados…

“O governo do Maharashtra
está politicamente empenhado
em combater a malnutrição
infantil como prioridade
máxima. Acolhemos de bom
grado as parcerias com o setor
privado e a comunidade para
esta nobre causa”
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Missão de Saúde e Nutrição Materno-Infantil Rajmata Jijau

Shri Prithviraj Chavan, Ministro-Chefe
do Maharashtra

O governo do Maharashtra criou uma missão
independente em 2005 com o apoio do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Denominase Missão de Saúde e Nutrição Materno-Infantil
Rajmata Jijau (RJMCHN) e é a primeira missão de
nutrição na Índia. O objetivo principal é criar uma
plataforma para reforçar a coordenação intersetorial
entre os departamentos do governo e também obter
conhecimento técnico através do envolvimento
multiator. A formação da Missão foi estimulada por uma
visita da Citizen’s Alliance against Malnutrition (Aliança
de Cidadãos contra a Malnutrição), estabelecida a
nível nacional em 2006-2007 e representada por um
grupo de membros jovens e motivados do parlamento
indiano pertencentes a diferentes partidos políticos,
juntamente com personalidades da comunicação social
e profissionais do desenvolvimento. Esta equipa
de elevado perfil visitou os distritos menos avançados
do país e ofereceu sugestões ao Primeiro-Ministro para
medidas apropriadas, posicionando assim no mapa
político uma questão premente, mas invisível.

CRIANÇAS COM MENOS
DE 2 ANOS
Atraso de crescimento:
Magreza extrema:
Baixo peso à nascença:
Amamentação exclusiva:

22,8%
15,5%
19,9%
50,9%

Fonte: Inquérito Exaustivo à Nutrição no
Maharashtra. 2012

Estabelecer uma plataforma
multiator
Sob a orientação do Ministro-Chefe do Maharashtra,
a RJMCHN assumiu a liderança na criação de uma
plataforma multiator (PMA) ao congregar membros
do parlamento, líderes empresariais e personalidades
eminentes da comunicação social para formar a Aliança
do Maharashtra contra a Malnutrição (MAAM).
Em novembro de 2013, foi realizado um processo
de consulta em mesa-redonda, com a participação
de jovens parlamentares, líderes empresariais
relevantes, personalidades da comunicação social,
UNICEF, órgãos do governo e representantes
de organizações não-governamentais (ONG). Esta foi a
primeira vez que se reuniu um grupo tão diversificado
para partilhar opiniões e assumir um compromisso
de colaboração no combate à malnutrição.
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ÎÎ reduzir a metade a anemia entre as raparigas
adolescentes num prazo de cinco anos;
ÎÎ reduzir a metade a incidência do baixo peso à
nascença, assegurando cuidados de qualidade
durante a gravidez;
ÎÎ melhorar o início atempado da amamentação
no espaço de uma hora após o nascimento e
a amamentação exclusiva durante seis meses;
ÎÎ melhorar a qualidade dos alimentos
complementares entre os 6 e os 24 meses
de vida;
ÎÎ providenciar alimentação terapêutica eficaz
para crianças que sofram de malnutrição
muito grave, através da implementação
dos protocolos globalmente aceites.

Envolvimento construtivo com vários
grupos multiator
As parcerias entre diferentes grupos multiator para
melhorar a nutrição estão a aumentar no Maharastra.
O Hospital de Sion (um dos hospitais da Corporação
Municipal de Bombaim) está a testar alimentos
terapêuticos produzidos localmente para tratamento
de crianças com malnutrição muito grave de Dharavi
(bairro de lata em Bombaim). O hospital estabeleceu
uma parceria com o Instituto Indiano de Tecnologia em
Bombaim e alguns indianos não-residentes para financiar
o custo da pré-mistura de micronutrientes: um ingrediente
essencial dos alimentos terapêuticos.
A RJMCHN também se envolveu na conceção de projetospiloto, um dos quais consistirá em testar alimentos
terapêuticos produzidos localmente com cerca de
2000 a 4000 crianças de Nandurbar, um distrito tribal
do Maharashtra. Outro exemplo é a parceria entre a
RJMCHN e o meio académico através de vários colégios
de trabalho social. Foi efetuado um inquérito à nutrição
de 180.000 crianças, cerca de 100 de cada um de 1980
anganwadis (infantários), em agosto e setembro de
2013. Foram mobilizados estudantes universitários para
visitar as aldeias e fazer medições do peso, da altura e do
perímetro braquial das crianças dos 0 aos 6 anos de idade.
A finalidade era verificar e validar dados governamentais,
recolhidos através dos Serviços Integrados de
Desenvolvimento Infantil (ICDS)5, sobre o alcance da

Agir em conjunto para a mudança comportamental com tecnologia
de comunicações móveis
Uma experiência única que envolve uma parceria
tripartida entre o governo (Departamento de Saúde
Pública), o setor privado (Riddhi Management
Services Pvt. Ltd) e as Nações Unidas (UNICEF)
está em vias de mudar a forma como os serviços
de saúde são prestados e monitorizados em Katol,
no Maharashtra.
A parceria, que envolve 60 profissionais da saúde,
centra-se em 15 distritos de elevada incidência e
visa assegurar que todas as mães, recém-nascidos e
crianças até aos cinco anos de idade disponham de
acompanhamento e de serviços essenciais de saúde
e nutrição. Após consultas a parteiras auxiliares,
a Riddhi concebeu e introduziu uma tecnologia
de comunicações móveis denominada "Janani"
(que significa "mãe").
Através de uma combinação de telefonia por
Internet e um programa informático baseado em
servidores, profissionais de saúde de primeira
linha podem registar mais de 200 campos de dados
falando para o seu telemóvel.
Os dados de voz são registados num cartão de
memória e o sistema transfere-os automaticamente
para um servidor sempre que haja conetividade
por Internet (o que é esporádico).

A equipa técnica da Riddhi ministrou formação
intensiva a profissionais da saúde e apoio no terreno
para assegurar uma implementação sem problemas.
“Todas as inovações são induzidas a partir do terreno.
Tudo o que aqui aconteceu foi causado pela procura
que surgiu no terreno e só implementámos soluções
baseadas nessa procura”, afirmou K.K. Pal da Riddhi
Management Services Pvt. Ltd.
Para além do rastreio de dados, o telemóvel inclui
seis vídeos em marata (o idioma local) sobre a
alimentação dos bebés, a lavagem das mãos, o uso de
solução de reidratação oral com zinco para controlo
da diarreia, a importância da vacinação regular, a
técnica de "gatinhar para mamar" e os dez passos
para tornar os hospitais acolhedores para os bebés.
Os vídeos usados com mais frequência são os que
abordam a amamentação e a lavagem das mãos.
As mães consideram-nos extremamente educativos
e estão a revelar-se cruciais para as alterações de
comportamentos da comunidade.
Durante o último ano da implementação em Katol,
foram registadas 1506 gravidezes e ocorreram 511
partos. Destes, 209 gravidezes foram consideradas
de alto risco e 81 crianças foram identificadas como
tendo baixo peso à nascença.

Fonte: Reforço do Sistema de Acompanhamento de Mães e Crianças no Maharashtra. UNICEF
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A MAAM planeia reunir-se a cada três meses para
monitorizar a situação da nutrição, rever as políticas
e indicar vários rumos de ação. A aliança decidiu
melhorar a nutrição com um programa de cinco pontos;

Uma criança é submetida à mediação do perímetro braquial (PB) no
estado do Maharashtra, Índia.

malnutrição: insuficiência ponderal, atraso de crescimento
e magreza extrema. A RJMCHN trabalhará com instituições
académicas para analisar os dados.
A MAAM é uma PMA que envolve atores de todo
o governo e externos ao governo. Recentemente,
têm decorrido consultas para explorar o potencial
de participação do setor privado. Rajmata Jijau lidera
o processo de coordenação entre os departamentos do
governo e as áreas de responsabilidade social empresarial
(RSE) das empresas. Foram iniciadas conversações
individuais centradas no desenvolvimento social como
parte da RSE.
O governo indiano apresentou em setembro de 2013
a "Lei das Sociedades", que inclui uma nova disposição
sobre a RSE. Esta estipula que uma empresa com lucros
superiores a um determinado montante tem de reservar,
em cada ano financeiro, pelo menos 2% de tais lucros
para fins de RSE, dando preferência à área local onde
exerça atividade. A lei define 10 atividades que podem
ser incluídas pelas empresas nas suas políticas de RSE,
a primeira das quais é o apoio à erradicação da fome e da
pobreza. A Índia é o primeiro país do mundo a consagrar
a obrigatoriedade da RSE na sua legislação nacional.

Um outro objetivo é o de reforçar as parcerias com os
meios de comunicação social, já que estes são peritos

em comunicação com vista à alteração comportamental.
Foi já iniciada uma forte campanha que envolve o
eminente profissional cinematográfico Aamir Khan,
em colaboração com a UNICEF. Vídeos que abordam
comportamentos essenciais estão a ser dobrados em
idiomas locais e dialetos tribais para chegarem a uma
audiência mais vasta.

Trabalhar em conjunto nas
comunidades
Nos últimos dois a três anos, surgiram no Maharashtra
plataformas multiator até mesmo ao nível popular, tal
como se torna evidente através das iniciativas de alguns
distritos nas quais a participação das comunidades
tem funcionado com grande sucesso. Representantes
eleitos dos panchayats (conselhos de administração
local) e doadores uniram-se com vista a contribuírem
para o combate à malnutrição, doando cereais e
também ajudando a fortalecer as infraestruturas dos
anganwadis (centros de nutrição ou creches) nas aldeias.
Há muitos exemplos destes tipos de "melhores práticas"
comunitárias.

27
Envolvimento Eficaz de Vários Atores

Desafios do trabalho com atores
do setor privado
Há diversos desafios inerentes ao trabalho com grupos
multiator. Pode haver diferentes opiniões quanto às
intervenções preferidas. Os ministros podem preferir
investimentos em infraestruturas, ao passo que as
empresas podem ter ideias divergentes. Os projetos
normalizados raramente funcionam na prática e é
importante adaptar as intervenções a cada organização.
Podem ocorrer atrasos na tomada de decisões e na
finalização dos Memorandos de Entendimento (MdE).
As empresas podem preferir colaborar sem participar
em MdE nem assinar contratos formais. Contudo,
embora esta pareça a opção mais rápida e fácil,
algumas firmas preferem assinar MdE antes de afetarem
recursos. É frequente que haja atrasos na finalização
da documentação e algumas firmas perdem o interesse
e recuam.

Missão de Saúde e Nutrição Materno-Infantil Rajmata Jijau

Poderão faltar diretrizes claras sobre a política
governamental em matéria de parcerias, o que suscitará
dúvidas sobre se os poderes de celebração de MdE
pertencem a responsáveis ao nível do Estado ou dos
distritos. Os responsáveis distritais e subdistritais podem
não estar dispostos a tomar decisões ou celebrar parcerias
na ausência de diretrizes claras, levando a que se percam
muitas oportunidades. A RJMCHN está atualmente a
defender uma política governamental clara nesta matéria.
Pode haver falta de clareza ou visão nas empresas.
ÎÎ Devem elas intervir no domínio da nutrição,
ainda que não seja essa a sua "competência
nuclear"?
ÎÎ Devem elas subcontratar as atividades de RSE
às ONG ou envolver-se mais profundamente na
implementação?
ÎÎ Devem elas investir recursos significativos
no contexto de um clima político incerto?
ÎÎ Devem elas trabalhar com o governo ou
de forma independente?
ÎÎ Devem elas iniciar pequenos projetos-piloto,
em aldeias selecionadas, que raramente são
expandidos?
ÎÎ Devem elas concentrar-se na demonstração
de resultados numa área pequena através
de esforços intensos e qualitativos, ainda que
tais esforços possam não ser ampliáveis?

A conceção de projetos viáveis e sustentáveis apresenta
desafios. As empresas querem envolver-se em projetos
que possam ser prosseguidos através dos mecanismos
normais do governo (ou das ONG), mesmo depois de
concluído o projeto-piloto. Os esforços da RJMCHN visam
assegurar que as intervenções sejam concebidas de forma
a que os projetos possam ser integrados em programas
governamentais de grande escala.
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A falta de consenso acerca do uso de alimentos
terapêuticos para o tratamento da malnutrição muito
grave continua a ser um problema. Muitos estados, como
o Jharkhand e o Maharashtra, estão empenhados em
desenvolver e usar "alimentos especiais" ou terapêuticos.

O Ministro-Chefe do Maharashtra declarou que o estado
providenciará alimentos terapêuticos de acordo com o
protocolo internacional, os quais poderão ser produzidos
através de pequenas unidades locais.

Trabalhar em conjunto para fomentar
a nutrição com vista a um resultado
comum
Apesar dos desafios, a Rajmata Jijau e os vários atores
seus parceiros estão a contribuir para melhoramentos
na situação nutricional. Um recente inquérito à nutrição
efetuado em 2012 pelo Instituto Indiano de Tecnologia em
Bombaim revelou reduções notáveis nos níveis de atraso
de crescimento, magreza extrema e insuficiência ponderal
das crianças com menos de dois anos de idade ao longo
dos últimos seis a sete anos.

Um grupo de mulheres aprende a utilizar
o telemóvel para a mudança de comportamentos
nutricionais no estado do Maharashtra, Índia

Lições-chave
ÎÎ A congregação de diferentes atores tem como resultado
que mais pessoas falem da nutrição e aumenta a
visibilidade e a importância da nutrição.
ÎÎ A comunicação social desempenha um papel vital no
estímulo do debate público, o que pode influenciar as
políticas e a tomada de decisões.
ÎÎ Os parceiros externos ao governo são por vezes mais
eficazes na tarefa de persuadir os partidos políticos a
integrarem a nutrição na sua agenda política do que os
que pertencem ao governo.
ÎÎ O envolvimento de um vasto grupo de atores, incluindo
o setor privado, cria oportunidades de aumento dos
recursos para a nutrição.
ÎÎ O trabalho com o setor privado implica desafios práticos
e éticos que devem ser resolvidos.
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MALAWI
Alinhamento para a mudança positiva
O Malawi estabeleceu um quadro de coordenação que associa
a nutrição ao VIH e à SIDA.
Edith Mkawa, Secretária para a Nutrição, o VIH e a SIDA,
descreve o sistema e as suas realizações...

“Quase metade das crianças do
Malawi são afetadas pelo atraso
de crescimento. Este número não
mudou significativamente ao
longo das últimas três décadas.
Tal facto é alarmante,
perturbador e inaceitável.
Foi por esse motivo que assumi
pessoalmente a responsabilidade
de ser ministra da nutrição,
no sentido de providenciar a
liderança e o apoio políticos mais
elevados para acelerar os esforços
de combate à malnutrição e às
suas consequências.”

CRIANÇAS COM MENOS
DE 5 ANOS
Atraso de crescimento:
Magreza extrema:
Excesso de peso:
Baixo peso à nascença:
Amamentação exclusiva:

47,1%
4,0%
8,3%
12,3%
71,4%

Fonte: DHS 2010

Presidente Joyce Banda
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Determinado a tomar medidas contra as elevadas taxas de malnutrição e VIH e reconhecendo
a forte ligação entre a nutrição, o VIH e a SIDA, o governo do Malawi estabeleceu o
Departamento de Nutrição, VIH e SIDA (DNHA) no Gabinete do Presidente e do Governo
(OPC) em agosto de 2004.
Sua Excelência a Presidente Dr.ª Joyce Banda é a
ministra responsável pela nutrição, o VIH e a SIDA,
ao passo que o Secretário Principal lidera o DNHA e é
também o Ponto Focal do Movimento SUN no Malawi.
Devido à integração do DNHA no OPC, a nutrição
recebeu o mais elevado nível de apoio político. O DNHA
tem por mandato a orientação geral das políticas,
a vigilância e a supervisão da nutrição. Como resultado

desse aval político, a nutrição obtém uma atenção
considerável aos níveis nacional e distrital.
Há vários níveis e plataformas para a coordenação
dos atores envolvidos na nutrição no Malawi. Ao nível
mais elevado, há três comités políticos que controlam
a nutrição, o VIH e a SIDA aos níveis do governo,
do parlamento e do secretário principal.
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Plataformas multiator nacionais
para a nutrição
Foram criadas duas plataformas multissetor e multiator
(PMA) semelhantes para coordenar os planos e
medidas nutricionais. Ambas são compostas por um
leque transversal de atores que inclui representantes
de ministérios setoriais fulcrais, parceiros do
desenvolvimento, organizações da sociedade civil,
instituições académicas, setor privado e outras instituições
ativas na área da nutrição.
O Comité Nacional de Nutrição (NNC), presidido pelo
Secretário Permanente do DNHA e copresidido pela
UNICEF, providencia supervisão técnica e orientação
sobre a implementação e a operacionalização da Política
Nacional de Nutrição e do Plano Estratégico nos setores.
No âmbito do NNC, há sete grupos de trabalho técnico
(TWG).
Os TWG reúnem-se e informam o NNC com periodicidade
trimestral.
O presidente do NNC faculta atualizações aos três comités
do governo para a nutrição.
Os sete grupos de trabalho técnico envolvem um vasto
leque de agências. Estes grupos estão subordinados ao
NNC e são responsáveis pelos seguintes projetos:
ÎÎ Programa Direcionado de Nutrição, presidido
pelo Ministério da Saúde e copresidido pelo
PAM

Composição do Grupo de Trabalho
SUN nacional
• DNHA (Presidente);
• Nove ministérios competentes, incluindo
a saúde, a agricultura, a educação, o género,
a administração local e a educação cívica,
todos com elementos nomeados que sejam
responsáveis pela nutrição e estejam
subordinados ao Grupo de Trabalho;
• Agências da ONU, incluindo o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa
Alimentar Mundial (PAM), a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização
para a Agricultura e a Alimentação (FAO);
• Doadores, incluindo peritos técnicos da Irish
Aid, da United States Agency for International
Development (USAID), do Department for
International Development (DFID) do Reino
Unido, da União Europeia e da GIZ.
• Sociedade civil, incluindo representantes
da Aliança da Sociedade Civil SUN.
• Comunidade empresarial, incluindo a VALID
International, a Rab Processors Limited, a Illovo
Sugar e a Associação de Consumidores
do Malawi.
• Meio académico, incluindo a Universidade
do Malawi e a Universidade de Agricultura
e Recursos Naturais de Lilongwe

ÎÎ Micronutrientes, presidido pelo Ministério
da Agricultura e copresidido pela UNICEF
ÎÎ Alimentação de Lactentes e Crianças Pequenas,
presidido pelo DNHA e copresidido pela USAID

ÎÎ Educação, Formação e Investigação sobre
Nutrição, presidido pela Universidade de
Agricultura e Recursos Naturais de Lilongwe
e copresidido pelo DNHA
ÎÎ Cuidados, Tratamento e Apoio à Nutrição,
presidido pelo DNHA e copresidido pelo
Ministério da Saúde
ÎÎ Nutrição e Saúde Escolar, presidido pelo
Ministério da Educação e copresidido pela GIZ
(Agência Alemã de Cooperação Internacional).

Os Grupos de Trabalho Técnico providenciam assistência
técnica, monitorização e implementação de atividades
nutricionais de acordo com o seu mandato.
Logo após a adesão do Malawi ao Movimento SUN, foi
estabelecido um Grupo de Trabalho do Movimento SUN
com o mandato de promover o fomento da nutrição e
reforçar as plataformas multiator.
O grupo de trabalho apoia especificamente a
operacionalização da Estratégia Nacional de Educação
e Comunicação sobre Nutrição (NECS), que constitui a
trave mestra do fomento da nutrição a todos os níveis.
O grupo de trabalho é composto por responsáveis técnicos
do governo, dos doadores, da sociedade civil e de outros
grupos.
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O Malawi procedeu ao lançamento do Movimento SUN
em julho de 2011 com o tema "Unidos para acabar com
o atraso de crescimento", o que reforçou a visibilidade
política da nutrição e os recursos mobilizados.

A Aliança da Sociedade Civil SUN é constituída por
mais de 20 entidades, entre as quais organizações
das áreas da agricultura, da educação e da proteção
social, organizações de base comunitária, organizações
não-governamentais orientadas para a subsistência,
instituições académicas e outras alianças e redes.
A Aliança é convocada e presidida pela Concern
Worldwide, juntamente com a Clinton Health Access
Initiative (CHAI), e reúne-se de dois em dois meses.
Recebe financiamento através do Fundo Fiduciário
Multiparceiro do Movimento SUN6 e tem um coordenador
a tempo inteiro. A Aliança cria consensos sobre políticas
e medidas nutricionais com o DNHA, incentiva a partilha
de melhores práticas e lições aprendidas e também
defende a mobilização de financiamento para a nutrição,
tendo iniciado um processo de levantamento de atores e
programas da nutrição ao nível distrital e de identificação
de paladinos da nutrição.
As Nações Unidas têm um plano estratégico quinquenal,
mais concretamente o Quadro das Nações Unidas para
a Assistência ao Desenvolvimento (UNDAF 2012-2016),
e um plano de implementação para o UNDAF. O UNDAF
apresenta as cinco áreas prioritárias seguintes:

Papel do Grupo de Trabalho Distrital
do Movimento SUN
• Estabelecer plataformas multissetoriais
nos distritos;
• Proceder à orientação do pessoal;
• Aferir a situação da nutrição usando
uma ferramenta normalizada;
• Efetuar o planeamento distrital
do Movimento SUN;
• Lançar o Movimento SUN para
consciencializar;
• Formar as equipas distritais;
• Convocar reuniões para partilha de lições
e acompanhamento da implementação;
• Identificar e formar Líderes Comunitários
para Ação na Nutrição (CLAN);
• Mobilizar a comunidade;
• Apoiar a monitorização do crescimento
da comunidade;
• Apoiar atividades da comunidade em
torno do período de 1000 dias (discussões
temáticas, calendário de sazonalidade,
demonstrações culinárias, aconselhamento
sobre alimentação de lactentes e crianças
pequenas, diversidade alimentar, vacinação,
atividades de água, saneamento e higiene
[WASH], micronutrientes, nutrição materna,
etc.);
• Efetuar atividades de comunicação
(rádio comunitária, grupos de teatro);
• Monitorizar e rever.

ÎÎ desenvolvimento económico sustentável
e segurança alimentar;

© Bill & Melinda Gates Foundation/Frederic
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ÎÎ Vigilância Integrada da Segurança Alimentar e
Nutricional, presidido pelo DNHA e copresidido
pelo PAM

especializados em nutrição de doadores, agências da ONU
e um representante da aliança da sociedade civil. O grupo
reúne-se mensalmente e presta apoio ao governo nos
seus esforços de fomento da nutrição. O DoNuts também
discute oportunidades de cooperação e cofinanciamento
entre parceiros do desenvolvimento na área da nutrição
e apresenta opiniões coerentes sobre as políticas. O grupo
associa-se a doadores de outros setores para sublinhar
a importância da participação dos membros do DNHA
no DoNuts conforme necessário.

ÎÎ proteção social e redução e catástrofes;
ÎÎ desenvolvimento social;
ÎÎ VIH e SIDA;
ÎÎ boa governação.

Rapazes a brincar no Malawi

Plataformas de atores independentes
em prol da nutrição
Há várias plataformas de atores independentes em prol
da nutrição.
O Comité Governo-Parceiros do Desenvolvimento para
a Nutrição (multilateral e bilateral) é um comité de
alto nível convocado trimestralmente pelo Secretário
Principal para a Nutrição, o VIH e a SIDA com dirigentes de
parceiros do desenvolvimento. O objetivo é promover e
identificar recursos financeiros para a nutrição e promover
a mobilização conjunta de recursos. O Secretário Principal
transmite os resultados essenciais do NNC a este comité.
O grupo de Doadores pela Segurança Nutricional,
popularmente conhecido como DoNuts, congrega técnicos

Estas prioridades refletem áreas nas quais a ONU tem
uma vantagem comparativa no apoio à apropriação
nacional, à coordenação e à harmonização da
assistência no âmbito da Estratégia de Crescimento e
Desenvolvimento do Malawi. A implementação do UNDAF
é coordenada e monitorizada pelo seu Comité Diretivo
Conjunto e apoiada pelos líderes de grupos setoriais,
que coordenam as respostas de desenvolvimento nas
cinco áreas prioritárias acima. A componente de nutrição
do plano de implementação é coordenada através do
Grupo de Coordenação da Nutrição da ONU, que informa
a Liderança Setorial do UNDAF em relação à segunda
prioridade mencionada acima. A UNICEF lidera o Grupo
de Coordenação da Nutrição das Nações Unidas, que
também inclui o PAM, a FAO e a OMS. O grupo coordena
as atividades do Movimento SUN apoiadas pelos parceiros
da ONU.
A comunidade empresarial dispõe de uma plataforma
através da Câmara do Comércio do Malawi e da Aliança
Nacional de Fortificação (NFA). A NFA é responsável por
assegurar o cumprimento das normas de fortificação para
alimentos processados a nível central, como o açúcar, as
farinhas de trigo e milho, o sal, etc.

Governo, empresas e parceiros
do desenvolvimento trabalham
em conjunto para reduzir a carência
de vitamina A
O programa de fortificação do açúcar
com vitamina A no Malawi está a ser
implementado pela Illovo, uma importante
empresa açucareira, e coordenado pelo
DNHA no Gabinete do Presidente e do
Governo. O programa foi apoiado pela Irish
Aid, a UNICEF e a USAID durante dois anos,
tendo depois a Illovo assumido os custos dos
fortificantes e prosseguido com o seu próprio
orçamento. Este é um singular exemplo de
uma parceria público-privada no Malawi.
Prevê-se que, até 2015, 90% das famílias que
usam açúcar no Malawi passem a consumir
açúcar adequadamente fortificado.
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Quadro de Coordenação do Malawi

A VALID International, uma empresa que gere a
produção local de alimentos prontos a consumir,
é a mediadora da comunidade empresarial.
A Associação de Consumidores e o Gabinete
de Normalização do Malawi são responsáveis
pela monitorização, o controlo e a antecipação
de conflitos de interesses potenciais. A comunidade
empresarial contribui para a garantia da qualidade
e a coordenação, além de apoiar a mobilização
de recursos.

Comité Parlamentar para
a Nutrição, o VIH e a SIDA

Comité da Secretaria Principal para
a Nutrição, o VIH e a SIDA
Supervisão

Trabalho multiator nos distritos
e nas comunidades
Os comissários distritais estão encarregados
de todas as atividades implementadas ao nível
dos distritos, incluindo as de nutrição,
com o apoio do Comité Executivo Distrital.
A coordenação das questões da nutrição ao nível
distrital é efetuada através do Comité Distrital
de Coordenação da Nutrição (DNCC), que inclui
representantes de setores fulcrais, da sociedade
civil e do setor privado.
Tal como todos os outros comités técnicos ao
nível distrital, o DNCC é um subcomité do Comité
Executivo Distrital na Assembleia Local (LA)
e presta assistência técnica à LA, além de
coordenar as questões nutricionais em termos
distritais. O DNCC é também responsável por
apoiar a aplicação da NECS. Existem planos
para reforçar as PMA da nutrição aos níveis
local e comunitário através dos Comités
de Desenvolvimento de Área e de Aldeia.

Comité
Multissetorial
para a Nutrição

Departamento
do OPC
para a Nutrição,
o VIH e a SIDA
Agências
do setor
privado

Organizações
da sociedade
civil

Ministérios
setoriais

Coordenação política/técnica

Assembleias locais

Comités de desenvolvimento/experiência de área
(trabalhadores de extensão)

Comités de desenvolvimento das aldeias
OBC
Comité parlamentar
Comunidades
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Operacional

O papel desempenhado pelas PMA na congregação de
competências, experiências e recursos de diferentes setores
e grupos, complementado pela liderança da Presidente
Banda, resultou num significativo aumento da atenção
e do empenho para com a nutrição no Malawi.

Contudo, há desafios:

As PMA funcionam como fóruns para que os setores e
atores se unam em apoio mútuo e partilhem experiências
de implementação de intervenções nutricionais. Também
impulsionaram os esforços para coordenar a implementação
de intervenções nutricionais. Além disso, a Presidente
Banda estabeleceu um comité presidencial de defesa da
nutrição, composto por oito líderes tradicionais influentes e
três peritos técnicos, cujo objetivo é mobilizar e sensibilizar
os líderes tradicionais acerca da nutrição.

Área local/
representação
no terreno
de OSC

ÎÎ a capacidade financeira e humana aos níveis
dos distritos e das comunidades é inadequada;
ÎÎ ainda não estão implementadas estratégias
sensíveis à nutrição em alguns setores,
particularmente nos ministérios da
administração local, da agricultura e do género.
ÎÎ o levantamento dos atores (que identifica
os parceiros e os seus recursos e atividades
principais) está incompleto, apesar de ser vital
para evitar duplicações.
ÎÎ Foram criadas PMA aos níveis nacional e distrital,
mas ainda estão por instituir aos níveis local
e subdistrital.

O governo do Malawi comprometeu-se a aumentar os
recursos para a nutrição em diversos setores. Já existem
rubricas orçamentais para a nutrição em alguns setores e
o governo comprometeu-se a aumentar os recursos para a
nutrição. O governo também prometeu reforçar as parcerias
público-privadas na área da nutrição, baseando-se em
exemplos de sucesso como o trabalho com a Illovo
de fortificação do açúcar com vitamina A.
Devido ao compromisso político de alto nível e a uma
estratégia clara para a redução do atraso de crescimento,
o governo tem conseguido potenciar os recursos de vários
doadores. Esse processo foi coordenado através do Comité
Governo-Parceiros do Desenvolvimento. Atualmente,
é recebido apoio dos seguintes parceiros: governo do
Malawi, financiamento agrupado do Banco Mundial e
da CIDA. Existe apoio adicional da USAID, do DFID, da UE,
da Irish Aid, da UNICEF, da FAO e do PAM, que, no seu
conjunto, apoiam todos os distritos.

Comité Governamental para
a Nutrição, o VIH e a SIDA

Parceiros do
desenvolvimento
(doadores
bilaterais
/multilaterais)

Desafios

A nutrição é agora prioritária ao nível dos distritos, tendo
sido incluída nos planos de implementação distritais. Alguns
distritos conseguiram efetuar o planeamento e a supervisão
de forma conjunta e têm recursos agrupados.
Todos os distritos têm planos de implementação distritais,
embora a atribuição de recursos à nutrição não seja
adequada.
Um triunfo crucial da nutrição no Malawi foi a
implementação da NECS através das PMA, com um leque
de realizações que se estendeu do reforço de capacidades
ao nível nacional até à implementação nas comunidades.
Em agosto de 2013, o DNHA convocou um Fórum de
Aprendizagem do Movimento SUN, com a duração de um
dia, onde se analisou o progresso da NECS em sete distritos:
Nkhatabay, Neno, Ntchisi, Mzimba, Kasungu, Dedza
e Balaka.
Os distritos relataram progressos significativos
na mobilização para a ação e na sensibilização
dos atores para a questão da nutrição.
Têm sido efetuadas em alguns distritos avaliações
rápidas da situação da nutrição e foram identificados
estrangulamentos ao nível subdistrital, o que teve como
resultado um planeamento mais rigoroso para atividades
de fomento da nutrição. As estruturas tradicionais baseadas
nas comunidades, como os chefes e os voluntários, têm sido
cruciais na sensibilização e na mobilização das comunidades
em torno da nutrição.
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Colheitas no distrito de Mzimba, Malawi

Realizações

Homem com criança recuperada da malnutrição

Lições-chave
ÎÎ A coordenação de alto nível ajuda
a realçar a nível nacional a vontade
e o compromisso políticos para com
a nutrição.
ÎÎ A coordenação ajudou a direcionar
e mobilizar recursos de parceiros
do desenvolvimento.
ÎÎ As estruturas de coordenação
descentralizadas são cruciais na
capacitação das comunidades para
que estas possam desempenhar um
papel na implementação de programas
sustentáveis.
ÎÎ O reforço das estruturas de coordenação
aos níveis distrital e comunitário requer
esforço.
ÎÎ Agir em conjunto é vital para assegurar
a ampliação das intervenções a todos
os níveis.

35
Envolvimento Eficaz de Vários Atores

Vários ministérios competentes
Representação da sociedade civil

Plataformas Multiator
Nacionais nos Países SUN

Representação do setor privado
Representação dos doadores

Mali
Conseil National de Development
de la Nutrition (CNN) sob a alçada
de um assessor do Primeiro-Ministro

Níger
Comité Diretivo sob a alçada do
Gabinete do Primeiro-Ministro,
presidido pelo Primeiro-Ministro
Benim
Conseil de l’Alimentation et d
e la Nutrition (CAN) sob a alçada
do Gabinete da Presidência

Iémen
Plataforma Multiator que ﬁcará sob
a alçada do Ministério do Planeamento
e da Cooperação Internacional

Chade
Burkina Faso
Conselho Nacional para
a Coordenação da Nutrição sob
a alçada do Ministério da Saúde

Camarões

Utiliza o seu Grupo de Trabalho da Nutrição
(NWG) como grupo técnico até poder
implementar a sua plataforma multissetorial

Centro Nacional de Nutrição e de Tecnologia
Alimentar sob a alçada do Ministério da
Saúde Pública e Comité de Gestão
de Crises Relacionadas com a Segurança
Alimentar (CASAGC) no âmbito
do Ministério da Agricultura

Representação do sistema da ONU

Quirguistão
O Conselho de Segurança Alimentar
sob a alçada do Gabinete do Primeiro
Ministro é atualmente um grupo
de trabalho multissetorial

Representação da comunidade de investigação

Mianmar
Centro Nacional de Nutrição (NNC)
sob a alçada do Ministério da Saúde

Nepal
Comité de Coordenação da Segurança
Alimentar e Nutricional sob a alçada
da Comissão de Planeamento

Paquistão
Grupo de Parceiros do Desenvolvimento
Nutricional do Paquistão

Bangladesh
Atualmente, o Grupo de Trabalho
da Nutrição está sob a alçada do
Ministério da Saúde e da Assistência
Social Familiar

Laos
Embora esteja a ser negociada uma
PMA, realizam-se Reuniões
de Mesa-Redonda para promover
a cooperação interministerial sobre
nutrição e segurança alimentar
Vietname

Novo País SUN. PMA em vias de criação

Tajiquistão
Haiti

Conselho Nacional de Segurança Alimentar
sob a alçada do Gabinete do Adjunto
do Primeiro-Ministro

Mauritânia
Conseil National de Développement
de la Nutrition (CNDN),
independente

Comissão para a Luta contra a Fome
e a Malnutrição (COLFAM) sob a alçada
da Primeira-Dama

Comité Diretivo Nacional Multissetorial
da Nutrição sob a alçada do Gabinete
da Presidência

Etiópia
Órgão Nacional de Coordenação da Nutrição
(NNCB) sob a alçada do Ministério da Saúde

El Salvador

Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONASAN)
sob a alçada do Ministério da Saúde

Sri Lanka

Senegal
Cellule de Lutte contre la Malnutrition
sob a alçada do Gabinete do Primeiro-Ministro

Uganda

Comité Multissetorial de Coordenação
Técnica (MSTCC) sob a alçada do Gabinete
do Primeiro-Ministro

Indonésia

Fórum SUN sob a alçada do Ministro
Adjunto para os Recursos Humanos e a
Cultura do Ministério de Planeamento
do Desenvolvimento Nacional

Guatemala

Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONASAN)
sob a alçada do Gabinete do Vice-Presidente

Gâmbia

Comité de Consultoria Técnica sobre Nutrição
sob a alçada do Gabinete do Vice-Presidente

Quénia

Peru
Mesa de Concertação para a Luta
contra a Pobreza (MCLCP) sob a alçada
do Ministério da Inclusão Social

Comité de Coordenação Interagências
para a Nutrição (NICC) sob a alçada
do Ministério da Saúde

Sudão do Sul
Plataforma Multissetorial sob a alçada
do Gabinete do Primeiro-Ministro

Serra Leoa
Comité Diretivo da Segurança
Alimentar e Nutricional sob a alçada
do Gabinete do Vice-Presidente

Nigéria
Fórum Nacional de Parceiros da Nutrição
sob a alçada do Ministério da Saúde

Ruanda
Órgão de Coordenação Multissetorial
sob a alçada do Ministério da Saúde

Libéria
Guiné

Grupo Nacional de Trabalho Técnico
sobre Nutrição sob a alçada do Ministério
da Saúde e da Assistência Social

Gana

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutrição sob a alçada do Gabinete da Presidência
na Comissão Nacional de Planeamento

Grupo Transetorial de Planeamento (CSPG)
sob a alçada do Gabinete da Presidência
na Comissão Nacional de Planeamento

Costa do Marfim
Novo País SUN. Será estabelecida uma
plataforma ao nível do Primeiro-Ministro

República do Congo
PMA ainda por formalizar, mas a
Sociedade Civil e o Sistema da ONU
já estão envolvidos

Namíbia
Aliança Namibiana para a Nutrição
Melhorada (NAFIN) sob a alçada
do Gabinete do Primeiro-Ministro

Suazilândia

Moçambique
Grupo Técnico para a abordagem
multissetorial GT-PAMRDC

Burundi
República Democrática do Congo
Implementação de intervenções
nutricionais com envolvimento
de vários atores

Relatório sobre o Custo da Fome sob a
alçada do Adjunto do Primeiro-Ministro
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Zimbabwe

Conselho para a Alimentação e Nutrição,
independente

Plataforma Multissetorial de Segurança
Alimentar e Nutricional (PMSAN) sob
a alçada do Ministério da Agricultura
e da Pecuária e do Ministério
da Saúde e da Luta contra a SIDA.

Madagáscar
Gabinete Nacional de Nutrição (ONN)
Tanzânia

Comité Diretivo Nacional da Nutrição
sob a alçada do Gabinete
do Primeiro-Ministro

Zâmbia

Comité Diretivo Nacional para a
Alimentação e a Nutrição, independente,
mas que presta contas ao Parlamento
através do Ministério da Saúde

Comores
O Presidente nomeará um Coordenador
Nacional para liderar uma plataforma
multissetorial no Gabinete da Presidência

Malawi
Comité Nacional da Nutrição e Grupo
de Trabalho SUN sob a alçada
do Gabinete da Presidência
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Que lições
foram
aprendidas?
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Atores a trabalharem em
conjunto em prol da nutrição:

Que lições foram
aprendidas?

Observações de
David Nabarro,
Coordenador do
Movimento SUN

Quando o Movimento SUN teve início, em setembro
de 2010, muitos grupos diferentes decidiram unir-se
e ampliar as medidas necessárias para assegurar que
todas as pessoas desfrutem de boa nutrição. Uma
das primeiras medidas dos países que aderem ao
Movimento é a de propiciar que diferentes grupos
se congreguem e sejam eficazes. Em alguns casos,
usam mecanismos que já convocam o governo,
a sociedade civil, as empresas ou os parceiros do
desenvolvimento. Noutras ocasiões, criam novas
fórmulas que unem diferentes atores em torno da
nutrição, aos níveis nacional e local.

Os grupos trabalham com diferentes ministérios,
bem como a partir de organismos internos e externos
ao governo, de parceiros do desenvolvimento e de
organizações regionais. Os governos adotam cada vez
mais o ponto de vista de que devem unir organizações
com diferentes capacidades em torno de um propósito
único para possibilitarem que as pessoas desfrutem de
uma boa nutrição. Devem ajudar a centrar atenções nas
atividades que funcionam melhor, a planear e organizar,
a gerir a implementação, a monitorizar o progresso
e a demonstrar os resultados. Estes tipos de acordos
denominam-se “plataformas multiator ou PMA”:
os artigos deste boletim explicam como foram
estabelecidas e como funcionam as PMA.
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A capacidade de convocar diversos
setores
Cada país do Movimento SUN estabelece uma PMA
nacional. A estrutura, as disposições de acolhimento,
a amplitude de participação e os procedimentos de
trabalho variam muito de país para país. Os países que
participam no Movimento SUN criam as PMA de formas
que refletem o contexto nacional: não há uma abordagem
normalizada.
Porém, há alguns padrões emergentes. Até há pouco
tempo, a responsabilidade pela nutrição pertencia a um

ministério competente, habitualmente o ministério
da saúde. Por vezes, residia numa instituição paraestatal
associada ao ministério da saúde. O ministério competente
convocava um comité de atores: um Comité da Nutrição
nacional.
A denominação “comité da nutrição” está a ser
gradualmente substituída por Plataforma Multiator (PMA).
Várias PMA da nutrição dos Países SUN são convocadas
pelo gabinete do chefe de Estado ou de governo. Outras
são patrocinadas por órgãos do governo que abrangem
todos os setores, como a comissão de planeamento ou
o ministério das finanças. Este posicionamento possibilita
que as PMA congreguem um leque de ministérios. Tal é
útil porque a nutrição está em todos os setores e todos os
setores estão na nutrição. Também comprova a extensão
do compromisso político para com a nutrição.
O governo do Quénia decidiu recentemente transferir
a PMA nacional, o Comité Nacional de Coordenação
Interagências, da alçada do ministério da saúde para
a do gabinete do presidente.
Várias PMA de Países SUN foram anunciadas por via
de decretos do presidente ou do primeiro-ministro: tal
confere-lhes um estatuto jurídico claro e permite-lhes
tomarem a iniciativa de congregar atores. Quando são
juridicamente sancionadas, as PMA tornam-se mais
duradouras. A PMA da Nigéria está a ser formalizada com
o lançamento do Movimento para o Fomento da Nutrição.
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A participação nas PMA cresce
com o tempo

Os mandatos das PMA influenciam
os efeitos sobre a nutrição

O número e a diversidade das organizações que participam
nas PMA variam consideravelmente. Em países que
acabaram de aderir ao Movimento SUN, a PMA nacional
pode ser dominada por uns poucos ministérios, com
envolvimento limitado de outros ministérios ou de grupos
externos ao governo. Ao longo do tempo, envolvem-se
outros ministérios e grupos não-governamentais, bem
como agências da ONU, organizações da sociedade civil
e agências de doadores. As empresas e as instituições
académicas são habitualmente menos propensas a
participar nas PMA nacionais.

As PMA dos Países SUN desempenham atualmente um
leque de funções essenciais. Entre estas contam-se:
a identificação de prioridades, o desenvolvimento de
estratégias, o planeamento multissetorial, o levantamento
dos recursos dos diversos atores, a harmonização das
medidas dos vários atores e a monitorização conjunta
do progresso. Quando a PMA tem objetivos claros e
as medidas são objeto de consenso entre os atores,
o trabalho conjunto contribui para uma ação eficaz e
para a concretização de resultados. Os atores da PMA
da Costa do Marfim realizam reuniões periódicas sobre
temas prioritários com vista a desenvolver abordagens e
estabelecer termos de referência para os diferentes grupos
de atores da plataforma.

As PMA podem auxiliar na resolução
de conflitos de interesses
Assegurar a participação nas PMA de fomento da
nutrição de muitos atores com agendas diversificadas
é algo que levanta muitos desafios. Ao mesmo tempo,
as PMA funcionam como veículo útil para a prevenção,
a identificação e a resolução de quaisquer conflitos que
possam emergir. Foi o caso do Chade onde a PMA liderada
pelo governo foi legalmente mandatada para promover
medidas conjuntas e evitar uma resposta fragmentada
às emergências e aos problemas nutricionais de duração
mais longa.

Os países estão cada vez mais
a descentralizar as suas PMA
Muitos países estão agora a avançar para sistemas
descentralizados de fomento da nutrição. Criam PMA
aos níveis distrital e comunitário, estabelecendo planos
nacionais de nutrição ao mesmo tempo que os adaptam
para refletirem os interesses das comunidades locais.
É importante o envolvimento de diferentes ministérios
(dos assuntos internos, do interior ou da administração
local), no sentido de mobilizar as comunidades para
que estas se envolvam na defesa, no planeamento
e nas medidas de melhoramento da nutrição.
A apropriação local é vital para fazer avançar programas de
grande escala ao nível comunitário, como está a acontecer
no Malawi, na Guatemala, na Indonésia e na Serra Leoa.
A apropriação local significa que a monitorização dos
sistemas é mais fácil de implementar e mais sustentada.
A sociedade civil desempenha um papel fulcral a ligar as
comunidades locais ao governo nacional e a ajudar os
diferentes grupos de atores a congregarem-se em torno
da nutrição a nível local. No Peru, os implementadores
do Plano de Nutrição Conjunto definiram objetivos
regionais e locais. O financiamento para as autoridades
locais depende do progresso que façam na concretização
desses objetivos. A abordagem baseada nos resultados
contribuiu para o sucesso das medidas destinadas
a proporcionar uma boa nutrição às pessoas.
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Os benefícios do trabalho através
das PMA
As PMA aumentam a visibilidade da nutrição e a
consciência das pessoas sobre o seu significado. Se houver
parlamentares e parceiros não-governamentais na PMA,
estes estimulam o debate público e influenciam a agenda
dos vários partidos políticos.
Em primeiro lugar, as PMA estão a envolver cada vez
mais os parlamentares na nutrição no Burkina Faso, nos
Camarões, no Chade, no Congo, no Gana, em Madagáscar,
na Mauritânia, no Mali, no Níger, na Tanzânia, no Uganda
e na Zâmbia.
Em segundo lugar, o envolvimento de muitos atores,
incluindo os parceiros do desenvolvimento e as empresas,
aumenta as oportunidades de mobilização de recursos
financeiros e técnicos para a nutrição. O estado indiano
do Maharashtra está a explorar essas oportunidades.
Em terceiro lugar, as PMA são espaços de partilha
de experiências e aprendizagem de lições. O envolvimento
de vários atores e a sua interação frequente, sempre por
via da PMA, facilitam o intercâmbio de informação,
a transparência dos atos e a responsabilização mútua.

Plataformas para a ação
No âmbito do Movimento SUN, as plataformas multiator
nacionais envolvem os atores e ajudam-nos a trabalharem
em sinergia, a centrarem-se na ação e a obterem
resultados. O enfoque incide sobre a ação e os resultados
e não apenas sobre as plataformas dos processos.
O benefício está nos atos e não nas instituições.
As PMA do Movimento SUN envolvem vários setores,
muitas organizações e numerosos profissionais.
Os exemplos sugerem um elevado nível de aprendizagem
comum e esforço concentrado para a obtenção de um
resultado partilhado.
Os artigos deste Fomento da Nutrição na Prática mostram
em que medida a boa nutrição está a ser apoiada através
de grupos que colaboram ativamente de uma forma
coerente e coordenada.

Persistem vários desafios
Estão a ser feitos progressos: os sistemas e estruturas
estão a ser rapidamente implantados. Porém, nem sempre
funcionam como planeado. A participação dos grupos
de atores nas PMA nacionais é irregular. Muitas vezes, não
têm um entendimento partilhado do modo de idealizar e
implementar abordagens sensíveis à nutrição e continuam
a enfrentar dificuldades no envolvimento de diferentes
setores no trabalho das PMA. Este é um trabalho em curso
e esperamos que este conjunto de estudos de casos ajude
os diferentes Países SUN a explorar a melhor forma de
concretizar o máximo potencial das PMA no seu trabalho.
Por vezes, os membros das PMA procuram novas
competências para poderem participar plenamente nas
plataformas. Outras vezes, são assoberbados por cargas
de trabalho crescentes e sem aumento da capacidade
humana. Cargas de trabalho elevadas, situações políticas
instáveis e dificuldades de transporte complicam a
realização de reuniões. Contudo, as agências da ONU e dos
doadores disponibilizam os seus meios telefónicos e de
teleconferência aos governos, sociedade civil, empresas
e outros grupos.
Os Pontos Focais SUN nos Governos sublinharam que
muitos membros das plataformas SUN nacionais precisam
de competências adicionais para poderem lidar com a
carga de trabalho acrescida com eficácia e eficiência. Vários
países estão a enfrentar tais desafios com imaginação. No
Nepal, será realizada formação de formadores no início de
2014 aos níveis central e distrital para apoiar o reforço de
capacidades dos pontos focais setoriais.

A concorrência de interesses dos doadores, governos,
setor privado e sociedade civil pode ser uma fonte de
conflitos internos nas PMA. Porém, está a ser desenvolvida
orientação para a abordagem de tais conflitos pelo
Observatório Social Global, sediado em Genebra,
um fórum independente para o diálogo multiator
estabelecido em 2004. Este processo dará origem
a documentos de referência e plataformas de serviços
de apoio. Os benefícios sentir-se-ão nas medidas tomadas
pelos países ao procurarem solucionar conflitos de
interesses se e quando estes ocorrerem no seio das PMA.
A sustentação do envolvimento nas PMA em tempos
de instabilidade é difícil para os governos e outros
parceiros, especialmente quando existem muitas
exigências concorrentes. Contudo, durante a instabilidade,
é especialmente importante que a informação
sobre nutrição seja partilhada de forma equitativa e
transparente; tal contribui diretamente para a obtenção
de resultados melhores.

Comentários finais
A medida em que os diferentes grupos se envolvem nas
plataformas multiator depende do grau da sua paixão
e das suas expetativas em relação à eliminação total da
malnutrição. O compromisso pessoal dos elementos que
constituem o grande número de plataformas emergentes
é notável e vital para o sucesso. Os membros das
plataformas têm antecedentes diversos, mas estão unidos
por um objetivo. Quanto mais os seus grupos multiator
possam agir em sintonia, maior a probabilidade
de obtenção de resultados exemplares.

NOTAS FINAIS
1.

Os países estão a trabalhar através de quatro processos estratégicos para obter resultados.

		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

Congregar as pessoas para trabalharem com eficácia através de plataformas multissetor e multiator funcionais;
Aplicar políticas e leis para estabelecer um quadro político e jurídico coerente;
Implementar e harmonizar programas com objetivos comuns e um quadro de resultados acordado; e
Mobilizar recursos de fontes internas complementados por ajuda externa.

Fonte: Estratégia do Movimento SUN 2012-2015 http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2012/10/SUN-MOVEMENT-STRATEGY-ENG.pdf
2.
Os atores dos Países SUN e de outros lugares assumem o compromisso de observar sete princípios fundamentais para a concretização destes objetivos:
		•Ser transparente acerca do impacto: todos os atores devem demonstrar de forma transparente e honesta o impacto da ação coletiva.

		 •Ser inclusivo: através de parcerias multiator abertas que providenciem soluções e intervenções comprovadas à escala.
		 •Basear-se em direitos: agir em linha com um compromisso de defesa da igualdade e dos direitos de todas as mulheres, homens e crianças.
		 •Estar disposto a negociar: quando surgirem conflitos, como é de esperar quando diversos parceiros trabalham em conjunto, manter a intenção de os resolver e encontrar
uma solução.
		 •Assumir responsabilidade mútua: agir de modo a que todos os atores se sintam responsáveis e prestem coletivamente contas pelos compromissos conjuntos.
		 •Usar de racionalidade económica: estabelecer prioridades a partir de análises baseadas em dados concretos acerca do que terá o impacto maior e mais sustentável pelo
menor custo.
		 •Ser continuamente comunicativo: aprender e adaptar-se através da partilha regular das lições vitais relevantes, o que funciona e o que não funciona, nos vários setores,
países e atores.

Fonte: Estratégia do Movimento SUN 2012-2015 http://scalingupnutrition.org/wp-ontent/uploads/2012/10/SUN-MOVEMENT-STRATEGY-ENG.pdf
3.
A REACH, Renewed Efforts against Child Hunger and Malnutrition (Esforços Renovados contra a Fome e a Malnutrição Infantis), é uma abordagem liderada pelos
países com vista a ampliar intervenções comprovadas e eficazes para combater a subnutrição infantil através de parcerias e medidas coordenadas de agências da ONU
e outras agências sob a liderança dos governos nacionais.
4.
O Global Nutrition Cluster foi criado em 2006 com a visão de salvaguardar e melhorar a situação nutricional das populações afetadas por emergências, assegurando
uma resposta coordenada e apropriada que seja previsível, oportuna, eficaz e à escala. O Global Nutrition Cluster é constituído por 40 organizações-parceiras e duas
organizações-observadoras. Os grupos de nutrição ao nível nacional são ativados durante as emergências nutricionais.
5.

A Guatemala está dividida em 22 departamentos que, por sua vez, se dividem em 332 municípios.

Os Serviços Integrados de Desenvolvimento Infantil (ICDS) resultam de um programa patrocinado pelo governo da Índia e constituem o principal plano de assistência
social do país para combater a malnutrição e os problemas de saúde das crianças com menos de seis anos de idade e das suas mães. As componentes principais do
programa são: (i) vacinação, (ii) nutrição suplementar, (iii) exames médicos, (iv) serviços de encaminhamento, (v) ensino pré-escolar informal e (vi) informação sobre
nutrição e saúde.

6.
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O Fundo Fiduciário Multiparceiro (FFM) foi criado em 2012 para conceder subvenções a governos, agências da ONU, grupos da sociedade civil ou outros parceiros
e para apoiar organizações pertencentes ao Movimento SUN. É um fundo que se destina a ser usado em medidas catalisadoras para propiciar, iniciar ou desenvolver
atividades do Movimento SUN aos níveis nacional e regional e para prestar apoio apropriado ao nível global quando não estiver disponível outro financiamento.
Envolvimento Eficaz de Vários Atores
Não foi concebido para se tornar um fundo de nutrição vertical para investimentos de grande escala nem para substituir os meios de financiamento existentes
ao nível nacional.

7.

As soluções duradouras para os problemas globais
já não estão somente nas mãos dos governos. As Nações
Unidas do século XXI devem pensar em termos de redes
e alianças. O Movimento de Fomento da Nutrição está
a abrir caminho no combate à malnutrição e ao atraso
de crescimento infantil.
Secretário-Geral das Nações Unidas
Ban Ki-moon, janeiro de 2013

O Secretariado do Movimento SUN é apoiado por: Alemanha, Canadá, França,
Irlanda, Países Baixos, Reino Unido e União Europeia.

QUER SABER MAIS?
Vá a www.scalingupnutrition.org para mais informações acerca
do Movimento SUN.

