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Observando em retrospetiva a batalha contra a malnutrição, tornou-se 
claro o papel-chave que a sensibilização tem desempenhado. Quando 
apoiada por uma sólida base de dados concretos e apresentada de uma 
forma clara e poderosa, a sensibilização pode resultar numa mudança 
tangível e duradoura. As comunidades, as pessoas, os governos, os meios de 
comunicação e a comunidade académica também devem ser mobilizados 
e capacitados no sentido de fazerem ouvir a sua voz, fazerem parte dos 
esforços coletivos nacionais e comunitários e assegurarem que somos 
mutuamente responsáveis. Foram alcançados muitos progressos na luta 
contra a malnutrição, mas restam ainda muitas atividades de sensibilização 
por levar a cabo nas próximas décadas. 

Tom Arnold, Presidente da Convenção sobre a Constituição Irlandesa e do Grupo Principal  
do Movimento SUN

Esta série de documentos informativos, intitulada 
O Fomento da Nutrição na Prática, apresenta as 
experiências dos Países SUN e de outros atores nacionais 
à medida que ampliam os seus esforços para assegurar 
que toda a população usufrua de uma boa nutrição. 
Cada documento informativo da série centra-se num 
tema selecionado pelos Pontos Focais SUN no Governo 
que partilham a sua experiência durante uma série de 
teleconferências com os pontos focais e as equipas 
nacionais, que têm lugar de dois em dois meses.

Este é o terceiro documento informativo e centra-se na 
mobilização social, na sensibilização e na comunicação 
para a nutrição. Os atores de seis Países SUN descreveram 
as suas experiências em matéria de aumento da 
consciencialização e de mobilização de apoio público para 
o fomento da nutrição. Foram identificadas lições-chave 
em cada um dos artigos sobre os países.

Introdução
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Exemplos de atividades de mobilização social, 
sensibilização e comunicação em Países SUN. 
Quatro exemplos de mecanismos em vigor ou de ferramentas que foram desenvolvidas 
para apoiar a mobilização social, a sensibilização e a comunicação para o fomento da 
nutrição são seguidamente resumidos para 42 países e o estado indiano do Maharashtra.  
Estes exemplos oferecem uma orientação aproximada dos processos que estão a ser 
implementados pelos países para reforçar a sua capacidade de aumentar eficazmente  
a consciencialização e a sensibilização para a nutrição. 

organizaram eventos sobre nutrição desde 2011 com a participação 
de responsáveis governamentais de alto nível.
envolveram deputados em esforços ativos de sensibilização para  
a nutrição.
implementaram estratégias abrangentes governamentais ou 
conjuntas de mobilização social, sensibilização e comunicação.
desenvolveram ferramentas de sensibilização que são específicas  
do próprio país para aumentar a consciencialização sobre a nutrição 
a um alto nível (PERFIS, estudos sobre o Custo da Fome  
e apresentações multimédia RENEW)
estabeleceram alianças da sociedade civil para o Movimento SUN e/
ou um forte apoio da sociedade civil para atividades de mobilização 
social, sensibilização e comunicação.

28 países: 

Fonte: Resumo do mapa de países apresentado na página 36.

16 países: 

11 países: 

33 países: 

15 países: 

©Stills da Apresentação Multimédia do PRB: “Nutrition on the Rise”/RENEW Project
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De que forma a mobilização social, 
a sensibilização e a comunicação  
contribuem para o fomento  
da nutrição?
O Movimento para o Fomento da Nutrição (SUN - Scaling 
Up Nutrition) representa um amplo consenso em como os 
progressos em direção à melhoria da nutrição materno-infantil 
exigem uma ação em várias frentes.  
É necessário que as pessoas atuem em conjunto através  
de uma abordagem multissetorial e integrada liderada pelos 
governos nacionais. A primeira edição de O Fomento da 
Nutrição na Prática destacou a importância dos esforços 
coordenados por parte de um amplo espetro de atores, 
incluindo ministérios que apoiam a agricultura, a saúde,  
a proteção social, a água, o saneamento e a higiene,  
o género e a educação; as agências das Nações Unidas  
e os doadores, a sociedade civil, as instituições de investigação 
e a comunidade académica; e o setor privado. A segunda 
questão centrou-se na importância dos sistemas  
de informação para acompanhar os progressos,  
definir prioridades e medir os resultados da nutrição.  
Este documento informativo concentra-se no papel essencial 
da mobilização social, da sensibilização e da comunicação  
na totalidade dos quatro processos estratégicos  
do Movimento SUN: 

1. unir as pessoas para uma colaboração eficaz através  
de plataformas multissetoriais e multiatores funcionais; 
2. implementar políticas e leis para estabelecer um 
quadro político e jurídico coerente; 
3. implementar e harmonizar programas com objetivos 
comuns e um quadro de resultados definido; e 
4. mobilizar recursos de fontes internas complementados 
por assistência externa. 
A mudança raramente acontece por si só. A sensibilização 
é fundamental para aumentar a consciencialização acerca 
de uma necessidade, criar vontade pública e política, definir 
prioridades e melhorar políticas no sentido de potenciar os 
resultados da nutrição resultantes de ações realizadas em 
vários setores e por parte de diversos atores. A sensibilização 
funciona melhor quando combina dados concretos e análise, 
envolvendo mensagens e uma estratégia para identificar  
e influenciar os que estão aptos a levar a cabo a mudança.  
As ferramentas de sensibilização e comunicação podem ajudar 
a aumentar a consciencialização entre o público e os decisores 
políticos sobre a importância de uma questão. Ferramentas 
que comunicam claramente o problema, recorrendo  
a histórias e a uma base de dados concretos, a urgência  
de abordar o problema e soluções programáticas e políticas 
podem ajudar a convencer os decisores, bem como aqueles 
que estão aptos a influenciar os decisores sobre a necessidade 
de tomar medidas. A mobilização social envolve um  
amplo leque de intervenientes para que se empenhem  
no impulsionar da mudança através do aumento  
da consciencialização e da criação de uma exigência  
de melhores políticas, serviços e responsabilização.

De que forma a mobilização social,  
a sensibilização e a comunicação  
são compreendidas nos Países SUN?
Os intervenientes dos países que participam no Movimento 
SUN assumem uma abordagem alargada. Esta é caraterizada 
pelas seguintes ações: 
Mobilizar a sociedade em torno de uma narrativa e uma 
apropriação comuns para o fomento da nutrição. Através 

da capacitação das pessoas no sentido de as levar a tomar 
medidas, os quatro processos estratégicos do Movimento 
SUN podem ser impulsionados a fim de alcançar uma 
melhor nutrição. As alterações comportamentais de pessoas, 
comunidades, funcionários e organizações podem contribuir 
de forma direta e indireta para uma melhor nutrição. 
Sensibilizar para a ação no sentido de impulsionar os quatro 
processos estratégicos do Movimento SUN. Os atores nos 
países estão a utilizar diferentes métodos e abordagens 
para convencer aqueles que podem desempenhar um papel 
produtivo no fomento da nutrição. 
Comunicar a sua experiência e prática no que se refere ao 
progresso dos quatro processos estratégicos e ao impacto 
alcançado, através da partilha da sua aprendizagem tanto  
no interior dos países como entre os mesmos.

De que forma a mobilização social,  
a sensibilização e a comunicação  
são aplicadas nos Países SUN?
Esta edição de O Fomento da Nutrição na Prática descreve os 
esforços de mobilização social, sensibilização e comunicação 
em seis Países SUN. Cada país está numa fase diferente  
de desenvolvimento e implementação de uma estratégia  
de mobilização social, sensibilização e comunicação, mas  
as suas experiências são instrutivas e oferecem ideias e lições 
para a mobilização social, a sensibilização e a comunicação 
em todo o Movimento SUN. Em alguns países, os esforços 
de sensibilização centraram-se em envolver responsáveis 
selecionados. No Peru, os esforços de sensibilização levados 
a cabo pela sociedade civil com vista às eleições legislativas 
de 2006 chamaram a atenção dos candidatos presidenciais 
para a importância da subnutrição para o desenvolvimento 
económico do Peru. Todos os candidatos assinaram um 
compromisso com vista a reduzir a malnutrição das crianças 
com menos de cinco anos em 5% em cinco anos no caso 
de serem eleitos. O novo presidente aprovou a Estratégia 
Nacional de Combate à Pobreza e Malnutrição Crónica Infantil 
e converteu-a numa prioridade nacional. A sociedade civil 
também apresentou ao governo 10 recomendações para os 
primeiros 100 dias de mandato. Nos Camarões, os deputados 
criaram uma rede para ajudar a promover a nutrição  
no parlamento.  
Noutros países, a ênfase tem sido colocada no 
desenvolvimento de estratégias coerentes para a mobilização 
social, a sensibilização e a comunicação e em esforços  
de educação sobre nutrição dirigidos a um vasto leque  
de atores. O Uganda desenvolveu uma estratégia semelhante 
de sensibilização e comunicação para a nutrição envolvendo 
diferentes grupos de atores e que está prestes a ser 
lançada. No Paquistão, altos responsáveis governamentais, 
a sociedade civil e outros parceiros realizaram uma série 
de eventos de alta visibilidade como forma de aumentar 
a consciencialização para o impacto da malnutrição. No 
Bangladesh, foi desenvolvida uma estratégia conjunta e foram 
realizados esforços para educar o público através dos meios 
de comunicação social, com anúncios televisivos e debates  
na televisão, da elaboração de kits de ferramentas eletrónicas 
multimédia e apresentações e de ações de formação dirigidas 
a comunidades e equipas com grupos de interesse, como 
a Associação de Escoteiras do Bangladesh. No Quénia, 
plataformas existentes, como os dias/semanas nacionais  
da saúde, a semana mundial do aleitamento materno e o dia 
mundial da diabetes são utilizados para transmitir mensagens 
sobre nutrição.
Embora a abordagem de mobilização social, sensibilização e 
comunicação varie em diferentes países, existem caraterísticas 
comuns. Estas são descritas no artigo final do documento  
do Dr. David Nabarro, Coordenador do Movimento SUN.

Artigos sobre  
os Países
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Os líderes do governo do Paquistão, representantes de agências das Nações 
Unidas, doadores, parceiros de desenvolvimento e altos funcionários do setor 
público e das províncias assinam o Movimento para o Fomento da Nutrição  
no seu lançamento oficial, em dezembro de 2013.
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BANGLADESH 
Encontrar uma voz comum para a Nutrição

Coordenar e monitorizar os esforços  
de sensibilização e comunicação da nutrição 
constituem um desafio-chave no Bangladesh. 
Há muitos atores que operam aos níveis 
nacional e distrital e uma ampla diversidade 
de canais de comunicação. Estão em curso 
significativos esforços para unir e mobilizar  
os atores em torno da sensibilização para  
a nutrição a uma só voz, tendo em mente  
os públicos-chave e recorrendo a mensagens 
claras. 

Está a ser desenvolvida uma estratégia nacional conjunta  
de sensibilização e comunicação a fim de melhorar  
a coordenação entre os setores relevantes do governo  
e outros atores. Esta estratégia é liderada pelos Serviços 
Nacionais de Nutrição do Ministério da Saúde e do Bem-
Estar da Família, com o apoio do Programa REACH1 das 
Nações Unidas. Esta estratégia tem por objetivo incentivar  
a vontade política, reforçar capacidades na comunicação  
e no aumento da consciencialização e promover uma 
mudança de comportamentos baseada em melhores práticas 
ao nível comunitário. Desde dezembro de 2013 que foram 
realizados dois fóruns a nível nacional a fim de definir metas, 
estabelecer objetivos, segmentar públicos e desenvolver 
atividades conjuntas através de um processo participativo.  
O produto final da estratégia proporcionará um quadro 
para a sensibilização colaborativa e mensagens-chave 
partilhadas. Mais de 70 organizações da sociedade civil, os 
meios de comunicação, as Nações Unidas, os parceiros de 
desenvolvimento, o setor privado e a comunidade académica 
têm estado ativamente envolvidos. Um processo semelhante 
ao nível subnacional está a ser alvo de um projeto-piloto  
no distrito de Satkhira2, situado no sudoeste.

CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  41,3%
Magreza extrema:  15,6%
Excesso de peso:  1,5%
Baixo peso à nascença:  21,6%
Aleitamento materno exclusivo:  64,1%

Fonte: IDS 2011
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O Bangladesh está a desenvolver uma estratégia nacional 
conjunta de sensibilização e comunicação da nutrição  
e a aumentar a consciencialização sobre a nutrição através  
de uma diversidade de meios de comunicação.
Roxana Quader, Secretária Adjunta, Ministério da Saúde e do Bem-Estar  
da Família, e Ponto Focal SUN no Governo descreve os progressos...

6

"Falar a uma só voz sobre  
a nutrição, em parceria com os 
inúmeros atores do Bangladesh, 
é essencial para uma mobiliza-
ção eficaz de líderes de todos 
os quadrantes. Com uma visão 
partilhada, podemos fazer com 
que a nutrição seja uma preocu-
pação de todos e lutar por  
um Bangladesh saudável,  
progressista e sustentável". 
Roxana Quader, Ponto Focal SUN no Governo  
e Secretária Adjunta, Ministério da Saúde  
e do Bem-Estar da Família
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As agências da ONU e os principais parceiros de 
desenvolvimento também se reuniram para definir uma 
ação de sensibilização colaborativa para a nutrição. 
Desenvolveram uma Narrativa Comum sobre a Subnutrição 
a fim de demonstrar a sua vontade coletiva de apoiar o 
governo no fomento da nutrição através de ações novas  
e em curso. O Programa REACH da ONU também produziu 
recentemente um filme de 20 minutos, incorporando  
vídeo participativo, que explorava a causa subjacente  
da subnutrição no distrito rural de Satkhira.

As iniciativas do governo para 
tornar bem-sucedidos os esforços 
multissetoriais

A sensibilização necessária para ampliar intervenções 
eficazes na área da nutrição constitui uma prioridade  
para o Governo do Bangladesh e o desenvolvimento  
de uma estratégia nacional ajudará diferentes setores  
a compreenderem o seu papel na redução da subnutrição. 
Uma abordagem coordenada e liderada pelo governo à 
sensibilização multissetorial que reconheça as funções vitais 
dos setores da educação, proteção social, capacitação das 
mulheres, alimentação, agricultura e pescas e pecuária irá 
criar novas parcerias e reforçar uma colaboração eficiente  
de atividades de nutrição em todos os setores.

Consciencialização coletiva do nível 
nacional ao distrital

O governo continua a desempenhar um papel fundamental 
na difusão de informações vitais sobre a nutrição, liderando 
campanhas de consciencialização aos níveis nacional e 
subnacional. O Ministério da Saúde e do Bem-Estar da 
Família, através dos seus Serviços Nacionais de Nutrição, 
está ativamente envolvido na promoção da nutrição nos 
meios de comunicação em papel e eletrónicos, incluindo  
a popular série de animação "Meena" e canções populares 

sobre alimentação para lactentes e crianças pequenas,  
o programa de rádio "Pushtipala", um questionário sobre 
nutrição sob a forma de espetáculo e promoções televisivas 
relativas à nutrição. 

A Campanha Nacional sobre a Vitamina A é uma atividade  
à escala nacional envolvendo cerca de 500.000 voluntários 
e todos os profissionais de saúde e de planeamento familiar 
(de atendimento, supervisores e gestores, do nível básico ao 
central) e também ministérios relevantes, como o Ministério 
da Educação Primária e o Ministério da Informação  
e da Comunicação de Massas. 

A Campanha de Monitorização e Promoção do Crescimento 
dos Serviços Nacionais de Nutrição, apoiada pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), educa as mães  
e outros membros da família sobre a vigilância da nutrição 
através de uma monitorização regular, garantindo que as 
ferramentas são compreendidas e que estão prontamente 
disponíveis. Eventos e campanhas de grande escala, como 
estes e a Semana Mundial do Aleitamento Materno, 
continuam a destacar a nutrição infantil enquanto  
questão prioritária. Pode obter mais informações  
sobre estes esforços em www.iphn.gov.bd.

Ao nível distrital, o governo está a prestar formação  
a Grupos de Gestão da Comunidade e a Grupos de Apoio da 
Comunidade, que incluem representantes da administração 
local, mulheres e raparigas adolescentes. Estes grupos 
estão diretamente envolvidos na gestão de 18.000 clínicas 
comunitárias que prestam às comunidades serviços de 
saúde, de nutrição e de apoio à população. Se fosse 
possível envolver estes grupos eficazmente em esforços 
multissetoriais para melhorar a nutrição, esta ação teria  
um enorme impacto.

Fórum Nacional dos Atores da  
Sensibilização e Comunicação 
da Nutrição, dezembro de 2013

Dois livros de banda desenhada desenvolvidos pela ASC do Movimento SUN  
para promover a consciencialização sobre a janela dos 1000 dias junto das comunidades.

Esforços diversos da sociedade civil

“Na raiz de qualquer mudança ou transformação drástica, tem-se encontrado  
um forte e dinâmico movimento da sociedade civil. Todos nós temos um papel  
a desempenhar para que a nutrição multissetorial seja uma questão compreensível 
e prioritária”.

Dr. Rukhsana Haider, Aliança da Sociedade Civil para o movimento SUN  
(ASC para o Movimento SUN)

A sociedade civil tem sido fundamental para ampliar  
a consciencialização sobre as questões da nutrição  
no Bangladesh através de canais populares dos meios  
de comunicação, do reforço de capacidades dos meios de 
comunicação, de workshops e de reuniões de sensibilização 
de alto nível. Entre os exemplos contam-se os seguintes:

 Î RENEW (Reenergizing Nutrition Expanding 
Worldwide) - uma inovadora experiência  
de apresentação multimédia desenvolvida 
pelo Population Reference Bureau e pela 
Eminence destinada à comunidade política 
de alto nível e líderes de vários setores do 
governo que sublinha a importância crucial  
de investir na nutrição.

 Î Kit de ferramentas eletrónicas e cursos  
de e-Learning que abrangem o planeamento 
familiar, a saúde materna, neonatal e infantil 
e tópicos de nutrição, em conjunto com 
comunicação interpessoal e aconselhamento:  
www.k4health.org/bangladesh-toolkits

 Î Série de debates televisivos centrados  
em abordagens multissetoriais à nutrição,  
com a participação da Aliança da Sociedade 
Civil (ASC) para o Secretário do Movimento 
SUN, o Dr. Kaosar Afsana; spot televisivo  
e vídeo de sensibilização exibindo  
famosos defensores nacionais da causa.

 Î Seminários de sensibilização regulares ao 
nível dos distritos e dos departamentos 
centrados na "Janela de Oportunidade dos 
1000 Dias", envolvendo atividades ao nível 
comunitário, como peças de teatro no pátio 
da escola e concursos com questionários 
sobre arte e a escola baseados num conjunto 
de três livros de banda desenhada para 
adolescentes. 

 Î Orientação e formação sobre os "1000 dias" 
para novos públicos influentes. Os alvos 
eleitos foram a Associação de Escoteiras  
do Bangladesh, os professores e as parteiras.

 Î Sensibilização oportuna, como, por exemplo, 
no Dia dos Trabalhadores-Estudantes, no Dia 
de Ação Global do Movimento SUN, no Dia 
da Pobreza Extrema e em demonstrações de 
cordão humano, tendo em vista a Reunião 
Global do Movimento SUN de 2013.
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Criar apoio para o Movimento SUN

Há sinais de um crescente interesse do Gabinete do 
Primeiro-Ministro e espera-se que em breve sejam 
nomeados Pontos Focais da Nutrição em todos  
os ministérios competentes. Todos estes elementos 
apontam para uma crescente boa vontade no que respeita 
ao estabelecimento de prioridades para a nutrição em 
todo o governo, embora seja necessária uma maior 
apropriação para uma colaboração eficaz. Estão em curso 
planos para o Lançamento Nacional do Movimento SUN 
e um Evento Multissetorial de Partilha de Conhecimentos 
sobre Nutrição, recorrendo à Narrativa Comum sobre a 
Subnutrição como principal documento de sensibilização. 

As principais áreas de atenção no período de 2014-2015 
são as seguintes: finalizar e implementar a estratégia 
nacional conjunta de sensibilização e comunicação 
da nutrição, continuar a criar parcerias com os meios 
de comunicação e expandir e reforçar a Plataforma 
Multiatores do Movimento SUN sob uma forte liderança do 
governo - porque a nutrição é uma questão que respeita a 
todos.

Lições-chave 

 Î Apesar de muitos desafios, o interesse 
individual e o compromisso, a coordenação 
e os esforços cooperativos concertados 
podem gerar uma sensibilização bem-
sucedida e alcançar novos públicos graças 
a mensagens-chave de comunicação. 

 Î Evite reinventar a roda garantindo  
a utilização dos recursos existentes de 
todos os atores e a coerência e a partilha 
para evitar a duplicação. É necessário 
maximizar o potencial de os atores 
promoverem, mobilizarem e comunicarem 
melhor as necessidades.

 Î Organize a abordagem multissetorial 
de forma a que todos os setores possam 
compreender e agir em conformidade. 
Todos os agentes da nutrição necessitam 
de planear ativamente a forma como 
comunicam questões complexas como  
a nutrição multissetorial aos meios  
de comunicação. 

 Î O apoio dos editores à Redação é essencial 
para impulsionar a cobertura dos meios 
de comunicação. São necessários 
continuamente novos dados para manter 
um fluxo regular de informações corretas  
e de interesse jornalístico. 

 Î O reforço de capacidades da sociedade 
civil e das organizações não-governamen- 
tais que trabalham ao nível das bases 
é necessário para apoiar programas 
específicos e sensíveis à nutrição eficazes 
e sustentar a dinâmica  
de sensibilização e comunicação.

"O apoio que recebi através do programa de bolsas de 
estudo foi extremamente importante. Abriu-me realmente 
os horizontes e ajudou-me a escrever mais artigos sobre a 
nutrição em seis meses do que eu poderia ter feito em seis 
anos... Sinto agora que a nutrição se tornou uma paixão para 
toda a vida. Vou continuar a redigir artigos sobre esta questão 
enquanto trabalhar como repórter".

Jornalista Beneficiário de Bolsa de Estudo na Área da Alimentação 
para Lactentes e Crianças Pequenas, Bangladesh

Jornalistas nacionais da imprensa em papel, online e da televisão participam numa sessão de formação intensiva sobre o Código de Comercialização  
de Substitutos do Leite Materno e as Práticas de Alimentação para Lactentes e Crianças Pequenas, organizada pelos Serviços Nacionais de Nutrição.
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Parceria com os meios  
de comunicação

Os Serviços Nacionais de Nutrição têm trabalhado em 
colaboração com outros atores, como Alive & Thrive, FANTA, 
FHI360, Iniciativa para o Desenvolvimento da Gestão e dos 
Recursos, Eminence e o Fórum de Repórteres de Saúde 
do Bangladesh, no sentido de estabelecer uma parceria 
única com os meios de comunicação. Reconhecendo 
o poder dos meios de comunicação na divulgação de 
histórias importantes, criação de ruído, ganho de dinâmica 
e unificação de vozes, os atores estão a convergir cada vez 
mais no sentido de tirar um maior partido da credibilidade 
e da capacidade de alcance dos jornalistas. Esta experiência 
está a provar que os jornalistas podem tornar-se defensores 
da nutrição. 

Entre as principais iniciativas realizadas contam-se as 
seguintes:

 Î Formação ao nível central, incluindo através  
de um inovador Programa de Bolsas de Estudo, 
com o objetivo de aumentar os conhecimentos e a 
capacidade, como, por exemplo, no que se refere 
à implementação do Código de Comercialização 
de Substitutos do Leite Materno, entre os 
jornalistas especializados em saúde de meios 
de comunicação nacionais em papel e online e 
envolvê-los no desenvolvimento de mensagens 
sobre a nutrição;

 Î Formação ao nível dos departamentos com o fim 
de aumentar a consciencialização sobre melhores 
práticas em matéria de alimentação para lactentes 
e crianças pequenas e criação de apoio para ações 
de comunicação regionais;

 Î Círculos de estudo que visam ligar especialistas 
em nutrição aos meios de comunicação para 
impulsionar a cobertura e aprofundar os 
conteúdos;

 Î Programas de mentores para dar forma às 
histórias e aperfeiçoar as perspetivas dos 
jornalistas no que se refere à comunicação  
sobre a nutrição;

 Î Workshops de sensibilização para os "guardiões" 
dos meios de comunicação no sentido de ajudar  
a orientar os editores e chefes de redação com  
o objetivo de aumentar o apoio à cobertura  
dos meios de comunicação;

 Î O desenvolvimento de um Manual do Jornalista 
de Saúde, em conjunto com o kit de ferramentas 
eletrónicas do jornalista (que inclui a nutrição) 
https://www.k4health.org/toolkits/bangladesh-
health-journalists;

 Î Uma Manual de Nutrição para Jornalistas 
específico http://mrdibd.org/publications/
Pushti%20Shondhan_English.pdf

Mobilização social e comunicação 
das mudanças comportamentais 
para aumentar a consciencialização  
e definir a agenda da nutrição

Tem sido levado a cabo um importante trabalho de 
mobilização social a fim de manter um fluxo regular 
de iniciativas em torno da sensibilização, comunicação 
e atividades relacionadas com a nutrição para criar 
consciencialização e ganhar ímpeto. O Grupo de Trabalho  
de Mudanças Comportamentais, composto por todos 
os atores-chave que trabalham nos setores da saúde, da 
população e da nutrição, formula em conjunto estratégias 
eficazes para harmonizar as mensagens de comunicação 
sobre a nutrição e as melhores práticas. Uma série de spots 
televisivos contribui para a criação de consciencialização 
sobre práticas adequadas em matéria de alimentação para 
lactentes e crianças pequenas entre os cuidadores e também 
para estimular o interesse entre os decisores. 

Foram realizadas mesas-redondas de alto nível: sobre  
a nutrição multissetorial, presidida pelo Presidente da BRAC, 
Sir Fazle Hasan Abed; sobre a implementação do Código de 
Comercialização de Substitutos do Leite Materno, organizada 
pelos Serviços Nacionais de Nutrição e presidida pelo  
Dr. SK Roy e pelo Professor MQK Talukder; e uma recente 
mesa-redonda multissetorial sobre políticas e intervenções 
sensíveis à nutrição no Bangladesh, organizada pelo 
Ministério da Alimentação, enquanto parte de uma sessão 
de formação intensiva para funcionários governamentais, 
apoiada pela Organização para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO). 

Os defensores da nutrição podem ajudar a liderar 
campanhas de consciencialização e continuam a prestar  
o seu apoio. O Embaixador da UNICEF Sakib Al Hassan,  
o jogador de críquete mais popular do Bangladesh, foi um 
proeminente defensor da nutrição numa recente campanha 
que teve lugar durante o Campeonato do Mundo de 
Críquete do Conselho Internacional de Críquete. Começam 
também a emergir promotores da nutrição na área da 
política, como Meher Afroz Chumki, Ministro de Estado  
dos Assuntos das Mulheres e das Crianças.

Ao nível das bases, o Governo do Bangladesh está a 
trabalhar com os atores para divulgar materiais eficazes 
sobre alimentação para lactentes e crianças pequenas 
e os 1000 dias, envolvendo-se com líderes religiosos, 
organizando feiras de nutrição, festivais, espetáculos de 
canções populares, espetáculos cinematográficos, debates 
e concursos de redação. Os materiais de Mudanças 
Comportamentais e de Comunicação estão também cada vez 
mais a incluir informações sobre a produção e o consumo de 
alimentos seguros, práticas dietéticas saudáveis e segurança 
alimentar. Este trabalho de harmonização em curso será 
reforçado através da Estratégia Nacional de Sensibilização  
e Comunicação.
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UGANDA 
Harmonizar estratégias

O Governo do Uganda reconhece a 
necessidade de assegurar que a sua 
população esteja bem nutrida. 

A Constituição da República do Uganda de 1995 estipula  
os Objetivos Nacionais e os Princípios Orientadores da 
Política do Estado e o número XXII deste documento 
prende-se com a segurança alimentar e nutricional, 
estabelecendo que:

O Estado deve:

a) Tomar medidas apropriadas para incentivar a população 
a cultivar e armazenar alimentos adequados;
b) Estabelecer reservas alimentares nacionais;
c) Incentivar e promover uma nutrição adequada através 
da educação em massa e outros meios apropriados a fim 
de construir um Estado saudável;

O Uganda foi um dos primeiros países a comprometer-se 
com o Movimento SUN e a aderir ao mesmo, em março  
de 2011. O Governo cumpriu os seus compromissos para 
com o Movimento através da elaboração do Plano de Ação 
para a Nutrição do Uganda, que constitui o quadro do país 
para o fomento da nutrição, bem como o quadro comum 
de resultados. O Plano de Ação para a Nutrição do Uganda  
foi lançado pelo Presidente em novembro de 2011.  
A implementação do Plano de Ação para a Nutrição  
do Uganda, seguindo uma abordagem multissetorial,  
é coordenada pelo Gabinete do Primeiro-Ministro.

Registaram-se progressos consideráveis desde  
a implementação do Plano de Ação para a Nutrição  
do Uganda. Entre as principais conquistas contam-se  
a formação dos Comités de Coordenação Distritais para  
a Nutrição, orientados pelo Plano de Ação para a Nutrição 
do Uganda, que estão a desenvolver planos de ação em  
31 distritos3. 
 
Em 2014, estavam planeados mais 81 distritos. Além 
disso, o primeiro Fórum Nacional da Nutrição realizou-se 
em dezembro de 2013, tendo como anfitrião o Primeiro-
Ministro, e todos os atores se reuniram para reiterar o seu 
compromisso para com a abordagem multissetorial para  
o fomento da nutrição no Uganda.

Atividades de mobilização  
da sociedade, sensibilização  
e comunicação sobre a nutrição 

Estão em curso várias atividades para destacar a questão 
da nutrição no Uganda e para estimular a ação:

 Î Tiveram lugar campanhas de rádio no norte 
do Uganda, incluindo spots de rádio/debates 
centrados na promoção das melhores práticas 
da nutrição. Estas iniciativas foram apoiadas 
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF);

 Î Jornalistas receberam formação sobre a forma 
de cobrir objetivamente as prioridades da 
nutrição, apoiados pela Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID) em conjunto com a Assistência 
Técnica à Alimentação e Nutrição (FANTA)  
e a UNICEF;

CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  33,4%
Magreza extrema:  4,3%
Excesso de peso:  3,4%
Baixo peso à nascença:  6,9%
Aleitamento materno exclusivo:  63,2%

Fonte: IDS 2011

O Uganda desenvolveu uma estratégia harmonizada  
de Sensibilização e Comunicação da Nutrição.
Maureen Bakunzi, Comissária Adjunta para a Implementação  
e Coordenação da Política, Gabinete do Primeiro-Ministro,  
e Ponto Focal SUN no Governo  descreve como a estratégia evoluiu...
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 Î Está em curso uma iniciativa de comunicação 
sobre as mudanças comportamentais na 
comunidade. As equipas de saúde das aldeias 
utilizam vídeos para estimular o diálogo sobre 
a nutrição ao nível comunitário apoiado pela 
USAID e pelo projeto SPRING (Strengthening 
Partnerships, Results and Innovations in 
Nutrition Globally);

 Î Foram elaborados materiais de aconselhamento 
sobre aspetos que incluem a forma de ter um 
bebé e uma família saudáveis. Estes materiais 
são utilizados pelas equipas de saúde das 
aldeias, apoiadas pela Organização Mundial  
da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde;

 Î Foram criadas ferramentas de aconselhamento 
para a nutrição de base comunitária através  
do Programa para o Desenvolvimento Humano 
e Holístico do Uganda e da USAID;

 Î O relatório sobre O Custo da Fome foi publicado 
em junho de 2013 a fim de fornecer materiais 
para a promoção da nutrição.

Desenvolver a Estratégia Nacional  
de Sensibilização e Comunicação 
para o Plano de Ação para a Nutrição 
do Uganda

O Gabinete do Primeiro-Ministro, através do seu 
Secretariado do Plano de Ação para a Nutrição do Uganda, 
está a liderar o desenvolvimento e a finalização da Estratégia 
Nacional de Sensibilização e Comunicação da Nutrição.  
O Secretariado do Plano de Ação para a Nutrição do Uganda 
reúne os ministérios e setores competentes, as agências  
das Nações Unidas, os parceiros de desenvolvimento,  
a sociedade civil, o setor privado e a comunidade académica 
na implementação do Plano de Ação para a Nutrição  
do Uganda e todos estes atores têm estado envolvidos no 
desenvolvimento da Estratégia Nacional de Sensibilização e 
Comunicação da Nutrição através de um Grupo de Trabalho 
para a mesma. O grupo da Sociedade Civil do Movimento 
SUN do Uganda tem estado particularmente ativo no 
desenvolvimento da Estratégia Nacional de Sensibilização  
e Comunicação da Nutrição e irá continuar a contribuir 
através de atividades aos níveis nacional e descentralizado. 
O grupo da Sociedade Civil do Movimento SUN do Uganda 
conta com um projeto de sensibilização financiado dirigido 
aos legisladores e decisores de alto nível.
A Estratégia Nacional de Sensibilização e Comunicação  
da Nutrição está atualmente em vias de ser finalizada  
e espera-se que seja lançada no mês de agosto de 2014.  
É composta por três componentes distintas: sensibilização; 
mudança e mobilização social; e comunicação sobre as 
mudanças comportamentais. Para iniciar o processo, a 
componente da sensibilização foi finalizada em 2013 e já foi 
utilizada para orientar a sensibilização dirigida a decisores 
e doadores de alto nível.  A componente de sensibilização 
identifica diferentes públicos-alvo e estratégias e ações para 
transmitir mensagens-chave sobre a nutrição e a governação 
da nutrição. As outras duas componentes foram finalizadas 
recentemente e agora as três subestratégias estão a ser 
fundidas numa única estratégia harmonizada.
A Estratégia Nacional de Sensibilização e Comunicação 
da Nutrição foi organizada ao abrigo de um conjunto de 
prioridades fundamentais e inclui atividades de comunicação 
para que as três componentes se fortaleçam entre si.  

A estratégia baseia-se em grande parte no Plano de Ação 
para a Nutrição do Uganda.
A Estratégia Nacional de Sensibilização e Comunicação 
da Nutrição tem como prioridades quatro pilares que 
contribuem diretamente para o alcance dos objetivos  
do Plano de Ação para a Nutrição do Uganda: 
PILAR 1: A importância do crescimento saudável durante  
os primeiros 1000 dias de vida; 
PILAR 2: A promoção de uma dieta nutritiva no Uganda; 
PILAR 3: A promoção de bons exemplos (e de defensores, 
como comunidades defensoras para reunirem dados 
concretos sociais e reforçarem a mudança); e 
PILAR 4: A responsabilização (responsabilidade coletiva 
para todos os cidadãos). É de salientar que a totalidade 
dos quatro pilares tem implicações para atividades a nível 
nacional, subnacional, comunitário e até familiar.
O que se pretende é que as mensagens a todos os níveis – 
para cidadãos, comunidades, distritos e ao nível nacional 
– sejam coerentes e estejam alinhadas. A estratégia inclui 
também indicadores de sucesso mensuráveis e poderá vir  
a incluir um conjunto limitado de indicadores de impacto. 
Está a ser desenvolvido um plano de monitorização e 
avaliação para acompanhar a estratégia e o plano de ação, 
que será implementado na sequência do lançamento,  
em agosto de 2014.

O estudo sobre O Custo da Fome no Uganda propôs-
se estimar os casos adicionais de morbidade, 
mortalidade, repetições escolares, abandono 
escolar e capacidade física reduzida que podem 
ser diretamente associados à subnutrição de uma 
pessoa antes dos cinco anos e os custos associados 
para a economia. Foram analisados conjuntos de 
dados nacionais, incluindo o Inquérito Nacional aos 
Agregados Familiares do Uganda de 2009/2010,  
o Recenseamento da População e da Habitação 
de 2002, o Inquérito Demográfico e dos Agregados 
Familiares de 2011 e conjuntos de dados anteriores, 
complementados por alguns dados primários. 

O estudo revelou que 15% das mortes de crianças  
no Uganda estavam associados à subnutrição,  
o equivalente a mais de 110.000 mortes entre 2004 
e 2009. As crianças subnutridas são mais propensas 
a sofrer de anemia, doença diarreica aguda, infeção 
respiratória aguda e, em alguns casos, febre. Para cada 
caso adicional de doença infantil, tanto o sistema de 
saúde como as famílias são confrontados com custos 
económicos adicionais. O estudo concluiu também 
que as crianças com atraso no crescimento têm 
maior probabilidade de serem repetentes na escola, 
o que acarreta custos para o sistema de educação e 
os cuidadores. Os alunos com atraso no crescimento 
têm maior probabilidade de abandonar a escola 
definitivamente. Estima-se que 54% da população 
ativa do Uganda, ou oito milhões de pessoas, tenham 
sofrido de atraso no crescimento na infância e que 
apresentem uma capacidade produtiva inferior. 

As perdas totais associadas à nutrição infantil no 
Uganda são de 899 milhões de dólares, o equivalente  
a 5,6% do Produto Interno Bruto (PIB) por ano. 

Fonte: Relatório de síntese: O Custo da Fome no Uganda. 
Implicações para o Desenvolvimento e a Prosperidade 
Nacionais. Junho de 2013  

O Custo da Fome4 no Uganda
Ações na comunidade

Através do programa de nutrição comunitária do Ministério 
da Saúde e do apoio de várias atividades dos parceiros de 
desenvolvimento aos níveis distrital, municipal, submunicipal 
e comunitário, realizam-se regularmente ações de comunica-
ção sobre mudanças comportamentais. Entre estas contam-
-se demonstrações de nutrição comunitárias, aconselhamen-
to, atividades de monitorização e promoção do crescimento, 
a semana mundial do aleitamento materno e os dias da saú-
de, por exemplo, que promovem comportamentos saudáveis 
e prestação de serviços. A Estratégia Nacional de Sensibili-
zação e Comunicação da Nutrição irá reforçar e desenvolver 
atividades existentes e ampliar a capacidade dos prestadores 
de serviços, especialmente aos níveis da comunidade e da 
prestação de serviços, a fim de promover comportamentos 
de nutrição saudáveis e melhorados. 
Está a ser elaborada uma proposta para estabelecer um 
repositório/recurso de gestão de conhecimentos do Plano  
de Ação para a Nutrição do Uganda, que iria prestar assistên-
cia a vários atores, incluindo o Grupo de Trabalho da Estra-
tégia Nacional de Sensibilização e Comunicação da Nutrição, 
a fim de registar sistematicamente inovações e experiências 
e partilhá-las com todo o país. Em conformidade com o que 
é atrás referido, os materiais estão atualmente a ser revistos 
e atualizados e serão desenvolvidos novos materiais e fer-
ramentas relacionados com a sensibilização para a nutrição. 
Até ao final de 2014, o repositório estará disponível e os 
materiais e ferramentas estarão prontos para a partilha.

Desafios

Os maiores desafios atuais que se colocam a uma 
comunicação e sensibilização eficazes para o fomento  
da nutrição no Uganda são os seguintes:

 Î Recursos inadequados para as atividades  
e para o desenvolvimento e reprodução  
de ferramentas e materiais;

 Î A coordenação entre os parceiros/atores, 
visando evitar a duplicação e garantir a melhor 
utilização dos recursos, a congregação de ideias 
e de fundos e a divisão racional de tarefas;

 Î A falta de conhecimentos sobre os recursos, 
ferramentas e materiais disponíveis para 
permitir uma melhor harmonização das 
mensagens e dos materiais;

 Î A capacidade de planear, criar e implementar 
materiais/eventos de comunicação e 
sensibilização não é homogénea: alguns atores 
possuem competências e capacidades  
de elevado nível, ao passo que outros não.

O primeiro passo a tomar na abordagem a estes desafios foi 
a formação de um Grupo de Trabalho orientado para a ação, 
liderado pelo Secretariado do Plano de Ação para a Nutrição 
do Uganda, que visa realizar ações específicas para criar a 
Estratégia Nacional de Sensibilização e Comunicação da Nu-
trição e respetivo plano de ação. Através de vários parceiros 
de desenvolvimento, incluindo a USAID-SPRING, especialis-
tas internacionais foram chamados para contribuírem com 
os seus conselhos e apoio técnico (por exemplo, o Grupo 
MANOFF5) para a Estratégia Nacional de Sensibilização e 
Comunicação da Nutrição.  Os projetos individuais/agências 
contribuíram com apoio técnico das respetivas sedes e sob 
a forma de consultores técnicos. A assistência adicional, sob 
a forma de materiais, ideias e experiências de outros países, 
seria particularmente bem-vinda. As visitas de intercâmbio 
para observar e aprender com outros países seriam extrema-
mente benéficas.

 

Sensibilização e comunicação da nutrição  
no Plano de Ação para a Nutrição  
do Uganda 

A Estratégia Nacional de Sensibilização  
e Comunicação da Nutrição apoia os seguintes 
objetivos e estratégias do Plano de Ação para a 
Nutrição do Uganda, começando pelo Objetivo 5, 
que é o mais relevante:
Objetivo 5: Criar consciencialização e manter  
o interesse nacional e o compromisso para com a 
melhoria e o apoio a programas de nutrição no país, 
Estratégia 5.1: Aumentar a consciencialização  
e o compromisso para com a abordagem às 
questões da nutrição no país, e;
Estratégia 5.2: Sensibilizar para um maior 
compromisso para com a melhoria dos resultados 
da nutrição. 
Objetivo 1: Melhorar o acesso a, e utilização de, 
serviços relacionados com a nutrição materna,  
de lactentes e de crianças pequenas,
Estratégia 1.2: Abordar as questões de género e 
socioculturais que afetam a nutrição materna, de 
lactentes e de crianças pequenas.
Objetivo 2: Aumentar o consumo de dietas 
diversificadas,
Estratégia 2.1: Aumentar o acesso a, e utilização de, 
diversos alimentos nutritivos e a utilização ao nível 
familiar;
Estratégia 2.2: Aperfeiçoar o manuseamento, 
armazenamento e utilização pós-colheita de 
alimentos nutritivos, aos níveis familiar e da horta; 
Estratégia 2.3: Promover o consumo de alimentos 
enriquecidos com nutrientes.
Objetivo 3: Proteger as famílias contra o impacto 
de choques e outras vulnerabilidades que afetam  
a sua situação nutricional,
Estratégia 3.1: Desenvolver planos de preparação 
para choques;
Estratégia 3.2: Promover a intervenção da proteção 
social para a melhoria da nutrição.
Objetivo 4:  Reforçar os quadros político  
e jurídico e a capacidade de planear, implementar, 
monitorizar e avaliar com eficácia os programas  
de nutrição,
Estratégia 4.1: Reforçar os quadros político  
e jurídico para coordenar, planear e monitorizar 
atividades de nutrição.

Lições-chave 

 Î Trabalhar em conjunto para um resultado 
comum, neste caso a Estratégia Nacional 
de Sensibilização e Comunicação da 
Nutrição, tem sido uma importante 
experiência produtiva e de aprendizagem 
para os atores empenhados no fomento  
da nutrição no Uganda.

 Î Ao reunir diferentes parceiros e atores 
para apoiar o governo e também 
mutuamente entre si, as vantagens 
competitivas dos diferentes grupos foram 
maximizadas.

 Î O recurso a uma abordagem consultiva ao 
desenvolvimento da estratégia produziu 
resultados muito benéficos. 
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PERU

A nutrição subiu na agenda política do Peru. 
Ariela Luna, Vice-Ministra da Avaliação Política e 
Social, Ministério do Desenvolvimento e da Inclusão 
Social e Ponto Focal SUN no Governo com  
Milo Stanojevic, Diretor Nacional da CARE Peru  
e Coordenador da Aliança da Sociedade Civil  
do Movimento SUN 
descrevem o contexto...

Em 2006, uma em cada quatro crianças 
estava malnutrida no Peru e a taxa situava-
se em quatro em cada dez crianças nas zonas 
rurais. Isto apesar do facto de o Governo 
do Peru ter atribuído significativos recursos 
sob a forma de distribuição de alimentos, 
que se revelaram ineficazes na redução da 
malnutrição ao longo de uma década  
(1996-2006). A Iniciativa contra a 
Subnutrição Infantil6 foi criada em 2006 no 
sentido de criar dinâmica política em torno 
da nutrição durante as eleições gerais nesse 
mesmo ano.

A Iniciativa contra a Subnutrição Infantil constitui um esforço 
coletivo de agências preocupadas com o desenvolvimento 
no Peru e que estão ativamente envolvidas no apoio 
a intervenções que abordam as diversas causas da 
malnutrição infantil. A Iniciativa contra a Subnutrição  
Infantil promove respostas coordenadas, multissetoriais  
e abrangentes por parte 
do Estado. A iniciativa é 
reconhecida como a aliança da 
sociedade civil do Movimento 
SUN no Peru e é composta por 
18 instituições que trabalham 
em conjunto para influenciar 
as políticas públicas e colocar 
a nutrição infantil no centro da 
agenda do governo.  
A Iniciativa contra a Subnutrição 
Infantil proporciona um fórum 
para publicar e analisar os 
esforços governamentais na 
luta contra a malnutrição e 
assegurar a responsabilização 
dos compromissos políticos assumidos  
pelos funcionários eleitos.

A Iniciativa contra a Subnutrição Infantil salienta que uma 
boa nutrição na janela de oportunidade dos 1000 dias 
durante a gravidez e os primeiros dois anos de vida  
é essencial para o desenvolvimento económico e social  
e um investimento precioso para o país.
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Unir forças em torno das crianças peruanas

CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  18,1%
Magreza extrema:  0,6%
Excesso de peso:  9,8%
Baixo peso à nascença:  6,9%
Aleitamento materno exclusivo:  67,6%

Fonte: IDS 2012
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Uma pessoa é o recurso mais valioso para um país e é necessário prestar-lhe atenção 
antes do nascimento.

Os primeiros mil dias de vida que vão da gravidez aos dois anos de idade constituem 
uma fase-chave a nível biológico, psicológico e social para uma criança.

É o momento de prevenir e controlar a malnutrição e evitar danos irreversíveis tanto 
a nível físico como mental.

Durante este período, deve ser assegurada uma nutrição adequada aos meninos 
e às meninas que aja nas determinantes da malnutrição.

A luta contra a malnutrição começa antes do nascimento.
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Eleições em 2006

As eleições gerais de 2006 constituíram uma oportunidade 
para levar a cabo uma mudança completa nas autoridades 
nacionais. A Iniciativa contra a Subnutrição Infantil aproveitou 
a oportunidade para influenciar as políticas públicas e colocar 
a questão da malnutrição infantil na agenda. Em julho de 
2004, o Peru aprovou a Estratégia Nacional de Segurança 
Alimentar, um dos objetivos da qual era reduzir a malnutrição 
crónica. Mas a implementação da estratégia não estava a ser 
conduzida com energia suficiente pelo governo nacional. No 
contexto da mudança de liderança, era essencial estimular 
uma mudança no compromisso das autoridades nacionais, 
regionais e locais no âmbito da luta contra a subnutrição e 
torná-la o elemento-chave dos programas sociais de combate 
à pobreza.

Uma das primeiras atividades dos membros da Iniciativa 
contra a Subnutrição Infantil foi a formulação de um 
documento de compromisso para ser assinado pelos 
candidatos presidenciais. Este documento estabelecia as 
principais mensagens e estratégias que respondem às 
seguintes perguntas: 

 Î O que é a malnutrição infantil? 
 Î Quais os fatores que causam a malnutrição 
infantil? 

 Î Que danos são causados pela malnutrição 
infantil?

 Î Qual é a relação entre nutrição e pobreza?
 Î Quantas crianças são afetadas por este 
problema? 

 Î O que pode ser feito para reduzir a malnutrição 
infantil?

 Î Que estratégias apresentam resultados 
comprovados?

 Î De que forma podem as políticas de segurança 
alimentar ajudar a reduzir os fatores associados  
à malnutrição?

 Î Qual é o quadro político de combate  
à malnutrição no país?

A Iniciativa contra a Malnutrição Infantil gerou o impulso 
político necessário para que 10 candidatos à presidência 
do Peru assinassem um documento de compromisso em 
que se comprometiam a reduzir, no prazo de cinco anos, a 
malnutrição em crianças com menos de cinco anos em 5%, 
uma meta que foi posteriormente atingida.

Quando o Presidente foi eleito, honrou o seu compromisso 
e aprovou a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 
e à Malnutrição Crónica Infantil, que foi colocada sob 
a responsabilidade direta do Conselho de Ministros do 
Presidente. Esta ação estratégica facilitou a coordenação 
política entre entidades públicas e organizações não-
governamentais.

A Iniciativa contra a Malnutrição Infantil propunha  
"10 recomendações para os primeiros 100 dias",  
sugerindo de que forma o governo poderia reduzir  
a malnutrição infantil. Seguidamente, continuou  
a defender a implementação da política nacional  
da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e  
à Malnutrição Crónica Infantil em conjunto com as  
autoridades nacionais e subnacionais, prestando  
apoio técnico para o desenvolvimento de intervenções  
com impacto comprovado.

Como resultado dos esforços continuados de sensibilização, 
cooperação e assistência técnica fornecidas pela Iniciativa 
contra a Malnutrição Infantil e da criação de vontade política 
ao mais alto nível, a atribuição de recursos financeiros para 
o desenvolvimento de intervenções eficazes por parte do 
governo aumentou entre 2006 e 2011. O impacto residiu 
numa redução nas taxas de malnutrição crónica infantil  
no Peru. A Iniciativa contra a Malnutrição Infantil defendeu 
também a adoção, pelas autoridades nacionais e locais,  
de uma abordagem abrangente e multissetorial ao combate  
à malnutrição.

1. O Presidente ratifica o seu compromisso  
de reduzir a malnutrição crónica em 5% 
durante o seu mandato, concedendo plenos 
poderes ao Conselho de Ministros para cumprir 
este compromisso. 

2. O Conselho de Ministros assume a 
responsabilidade pela implementação da 
Estratégia Nacional de Segurança Alimentar. 

3. A Comissão Multissetorial de Segurança 
Alimentar (composta por membros de vários 
ministérios) é reativada sob a forma de 
organismo técnico responsável por coordenar 
as ações de cada ministério dirigidas à redução 
da malnutrição crónica. 

4. O Presidente da República compromete-se  
a apresentar anualmente à nação os resultados 
da luta contra a malnutrição crónica. 

5. É definido um plano concertado para 
implementar programas nutricionais. 

6. O governo nacional inicia a implementação  
de um programa para melhorar a capacidade 
de gestão das administrações municipais. 

7. As administrações locais e regionais atribuem 
pelo menos 30% do seu orçamento ao 
investimento em ações de formação em 
nutrição e higiene, infraestruturas de acesso  
a água e a saneamento básico e à melhoria das 
condições para o desenvolvimento sustentável 
das economias rurais. 

8. O Ministério das Finanças inicia a 
implementação de um programa para 
fornecer assistência técnica e reforçar 
as administrações regionais e locais no 
desenvolvimento de projetos de investimento 
público.

9. As administrações municipais estabelecem 
mecanismos de responsabilização perante o 
público, a sociedade civil e outras organizações 
locais e regionais no que respeita a medidas 
tomadas para reduzir a malnutrição infantil. 

10. O governo nacional cria um programa de 
incentivo para as administrações municipais 
com um desempenho mais eficiente na 
realização das atividades que contribuem  
para a redução da malnutrição infantil.

10 recomendações para os primeiros 100 dias Entre as ações de sucesso contam-se as seguintes:

 Î A adoção do Quadro Macroeconómico Plurianual 
e do Quadro Social Plurianual, que estabeleceram 
prioridades políticas estratégicas para o 
investimento social e incluíam ações essenciais 
para o acesso atempado a serviços de boa 
qualidade na nutrição, saúde e educação.

 Î A implementação da orçamentação baseada em 
resultados para o Programa de Saúde Conjunto 
para a Nutrição Materna e Neonatal, permitindo 
que a despesa pública fosse canalizada para 
intervenções eficazes de uma forma direcionada  
e transparente.

 Î A utilização de instrumentos para melhorar a 
seleção individual e geográfica, como o Sistema 
de Seleção de Famílias, que fornece informações 
a programas sociais sobre as caraterísticas 
socioeconómicas das famílias, para que as mais 
pobres possam ser ajudadas prioritariamente  
e selecionadas como beneficiárias.

 Î A adesão ao Seguro de Saúde por parte  
de populações vulneráveis que vivem  
em situação de pobreza e de pobreza extrema.

 Î A inclusão, no Programa de Transferência 
Monetária Condicional "TOGETHER", de 
compromissos para cobrir a participação das 
famílias beneficiárias nas áreas da nutrição,  
da saúde, da educação e da identidade.  
O principal objetivo do "TOGETHER" consiste  
em ajudar as mulheres grávidas e as crianças que 
vivem na pobreza em zonas rurais a acederem 
aos serviços públicos de educação e de saúde. 
As condições impostas aos membros das famílias 
são que as grávidas frequentem as consultas 
necessárias durante a gravidez, que levem 
os filhos às consultas de acompanhamento 
do crescimento e do desenvolvimento e que 
matriculem os filhos na escola e garantam  
a sua frequência.

 Î A aprovação do Plano de Incentivo para a 
Melhoria da Gestão Municipal projetado para 
resolver insuficiências na prestação de serviços 
públicos e infraestruturas, com o objetivo  
de contribuir para o crescimento sustentável 
e o desenvolvimento da economia local e de 
incentivar os municípios a reduzir a malnutrição 
crónica infantil.

 Î A implementação de Estratégias Municipais e 
de Serviços de Saúde e o desenvolvimento de 
políticas da administração local com o objetivo de 
promover comportamentos saudáveis nas famílias 
a fim de prevenir a malnutrição crónica infantil.

 Î A formação do Comité Intergovernamental  
da Saúde enquanto organismo permanente  
de gestão da saúde entre o Ministério da 
Saúde e as administrações regionais, com o 
objetivo de desenvolver componentes de gestão 
descentralizada a fim de exercer os poderes  
e funções delegados pelo governo nacional.

 Î Desenvolvimento da campanha de rádio "nutrição 
infantil" para fornecer às famílias do Peru 
informações úteis e práticas visando melhorar  
a qualidade da nutrição das crianças com menos 
de três anos.

Como resultado das ações atrás referidas, a taxa nacional 
de malnutrição caiu de 28,5% para 19,5% entre 2007  
e 20117. Nas zonas rurais, onde a malnutrição tem uma 
maior incidência, a proporção de crianças com atraso  
no crescimento baixou de 45,7% para 37,0% durante 
o mesmo período. No entanto, verificava-se ainda a 
existência de mais de 680.000 crianças com menos  
de cinco anos afetadas por malnutrição crónica e mais  
de 740.000 crianças com menos de seis a 36 meses 
afetadas por anemia nutricional.

Mães peruanas com os seus bebés
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Eleições em 2011 

Durante as eleições de 2011, a Iniciativa contra a Malnutrição 
Infantil serviu novamente para gerar compromisso político 
entre os 10 candidatos presidenciais. A iniciativa persuadiu 
com sucesso todos os candidatos a assinarem um documento 
no qual se comprometiam a reduzir a malnutrição e a anemia 
infantis. Quando o presidente Ollanta Humala foi eleito, 
comprometeu-se a reduzir a malnutrição crónica em 10%  
e anemia em 20% até ao ano 2016.
Como resultado deste compromisso político, foi criado o 
Ministério do Desenvolvimento e da Inclusão Social (MIDIS) 
para desenvolver políticas e esforços setoriais que visam a 
inclusão social e o cumprimento dos objetivos para os quais 
o governo estabeleceu prioridade. Foi aprovada a estratégia 
nacional "INCLUSION FOR GROWTH", que proporciona um 
quadro geral para desenvolvimento de políticas e intervenções 
de inclusão social aos três níveis governamentais (nacional, 
regional e local). O resultado prioritário da estratégia reside 
na redução da malnutrição crónica e da anemia.
Os progressos alcançados no período de 2011 a 2014 são  
os seguintes:

 Î O compromisso, pelos presidentes regionais,  
de reduzirem a malnutrição infantil e trabalharem  
em conjunto com o governo nacional.

 Î A aprovação de diretrizes para uma gestão 
coordenada intersetorial e intergovernamental 
visando reduzir a malnutrição infantil no contexto das 
políticas de desenvolvimento e da inclusão social.

 Î O desenvolvimento de objetivos de nutrição regional 
e uma cobertura acrescida de intervenções eficazes 
com o envolvimento das autoridades locais  
e representantes da sociedade civil.

 Î O Programa para um Orçamento Conjunto da 
Nutrição, que tem, desde 2008, atribuído recursos 
ao desenvolvimento de intervenções eficazes na luta 
contra a malnutrição infantil.

 Î Suplementos de micronutrientes universais para 
prevenir e reduzir a anemia e o atraso no crescimento 
em crianças entre os 0 e os 3 anos.

 Î Criação do Fundo para Estimular o Desempenho e o 
Alcance de Resultados Sociais a fim de promover e 
implementar a política nacional e alcançar resultados 
concretos na melhoria dos processos de gestão, 
cobertura de serviços e sistemas orçamentais 
associados ao desenvolvimento na primeira infância.

 Î Desenvolvimento de diretrizes para as autoridades 
locais sobre a gestão de intervenções eficazes 
para reduzir a malnutrição em coordenação com 
o governo nacional, a administração regional e a 
sociedade civil.

 Î Adoção do Plano Nacional para a Redução  
da Malnutrição Crónica e a Prevenção  
da Anemia Infantil no país.

 Î Desenvolvimento da campanha de rádio "papeao 
y apapachao" ("querer comer") para informar e 
sensibilizar os pais para a importância da campanha 
de desenvolvimento na primeira infância.

A Iniciativa contra a Malnutrição Infantil continua a exigir 
do governo a responsabilização pela "Declaração de Ações 
Governamentais para Reduzir a Malnutrição Infantil"  
e monitoriza continuamente os progressos do governo  
no que respeita ao cumprimento das suas recomendações. 
A iniciativa continua a trabalhar através dos seus vários 
programas na divulgação da política nacional e fornece 
assistência técnica em diferentes níveis de tomada  
de decisões para a gestão de intervenções eficazes.

Desafios

O Governo do Peru continua a enfrentar desafios.  
Em primeiro lugar, no que se refere à forma de implementar 
uma estratégia adequada para reduzir as lacunas e assegurar 
uma afetação equitativa e uma gestão eficaz dos recursos. 
Em segundo lugar, garantindo estratégias eficazes e 
adaptando-as a diferentes contextos socioeconómicos, 
culturais e geográficos.

Em terceiro lugar, no que respeita à forma de estabelecer 
prioridades para investimentos que melhoram o acesso  
à água e saneamento para as populações vulneráveis.  
Em quarto lugar, no que se refere à forma de reforçar  
os sistemas que monitorizam a implementação e a despesa 
orçamental. Finalmente, no que respeita à forma de 
intensificar as oportunidades de participação dos cidadãos  
a fim de promover a responsabilização a todos os níveis.

Fonte: Com base no Reporte de Seguimiento Concertado  
al Programa Presupuestal Articulado Nutricional. Saldo  
de ejecución 2012, MCLCP y Consulta Amigable del MEF  
al 4 de marzo de 2014. (1 USD = 2,8 NS)

Lições-chave 

 Î É fundamental apresentar dados concretos 
sobre as causas, ações e quadros políticos 
para melhorar a nutrição a fim de persuadir 
os candidatos presidenciais a prestarem 
atenção ao problema da malnutrição.  

 Î São necessárias reuniões com os 
representantes de diferentes partidos 
políticos que participam nas eleições para 
reforçar os dados concretos. 

 Î A sensibilização para a nutrição tem de 
ser mantida ao longo de várias eleições 
para assegurar que as novas autoridades 
políticas sustentem os esforços  
de melhoria da nutrição.
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Ano

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Programa Orçamental Alterado para 
um Orçamento Conjunto da Nutrição, US$

316.231.391

326.861.777

469.933.615

581.373.436

890.629.115

691.885.022
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PAQUISTÃO

Significativos esforços de sensibilização ao longo dos últimos 
dois anos criaram um movimento dinâmico em torno  
da nutrição no Paquistão. 
Muhammad Aslam Shaheen, Responsável pela Comissão da Nutrição  
e do Planeamento e Ponto Focal SUN no Governo 
descreve o crescimento do compromisso político...

O Paquistão foi o 34.º país a aderir ao Movimento para o Fomento da Nutrição (SUN),  
em abril de 2013. Na cerimónia de lançamento, em dezembro de 2013, os ministros  
do Governo do Paquistão, em conjunto com altos responsáveis das administrações federais 
e provinciais e membros do Grupo dos Parceiros de Desenvolvimento para a Nutrição, 
assinaram uma Declaração de Compromisso. Em conjunto, comprometeram-se a reduzir  
os níveis de subnutrição para metade até ao ano 2025, reconheceram a necessidade  
de esforços coordenados, multissetoriais e consolidados para o fomento da nutrição, 
salientaram que era necessário ampliar a consciencialização dos atores para a magnitude  
do problema da nutrição e apelaram para o compromisso político, o investimento e o apoio 
de todos os setores e intervenientes. 

Abordagem estratégica
Ainda não existe nenhuma estratégia formal de 
sensibilização e comunicação para o fomento da nutrição no 
Paquistão, embora haja planos para o seu desenvolvimento. 
Apesar da sua recente participação no Movimento SUN, 
foram iniciadas diversas atividades que visam dar mais 
visibilidade à nutrição, em grande parte apoiadas pelo 
Grupo dos Parceiros de Desenvolvimento para a Nutrição 
em colaboração com as administrações federais  
e provinciais. 

Está também a ser estabelecida uma Aliança da Sociedade 
Civil do Movimento SUN através de um amplo processo de 
consulta nacional. Num encontro que teve lugar em Junho 
de 2014, organizações da sociedade civil e redes de relevo 
de todo o país reuniram-se em Islamabad para formar 
a Aliança da Sociedade Civil do Movimento SUN para o 
Paquistão. Os membros envidarão esforços para registar 
organizações da sociedade civil, que serão seguidos por 
eleições para otimizar as atividades de fomento da nutrição 
da rede da Aliança da Sociedade Civil.

Criar compromisso político para a nutrição

CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  43,7%
Magreza extrema:  15,1%
Excesso de peso:  N.A.
Baixo peso à nascença:  22,3%
Aleitamento materno exclusivo:  15,0%

Fonte: Estratégia Nacional da Nutrição de 2011

“Os níveis de malnutrição crónica 
no Paquistão permaneceram 
inalterados ao longo das décadas  
e estima-se que os seus custos para 
a economia se situem em 3% do PIB 
por ano. O que precisa de ser feito  
é conhecido. Agora chegou a hora de 
gerar vontade política para o fazer”. 

Dr. Parvez Iqbal Paracha, professor convidado  
do Departamento de Nutrição Humana  
da Universidade de Agricultura de Peshawar
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Aumentar a consciencialização  
sobre a nutrição  

Uma importante prioridade na área da sensibilização  
e comunicação consiste em dispor de uma comunicação  
e mensagens claras sobre a malnutrição no Paquistão.  
O Grupo dos Parceiros de Desenvolvimento para a 
Nutrição desenvolveu os Factos da Nutrição do Paquistão 
ou os "Factos a Destacar" que contribuíram para centrar 
a atenção nas consequências da malnutrição, incluindo 
as consequências socioeconómicas. Foram preparados 
"Factos a Destacar" para criar consciencialização entre  
os deputados, a sociedade civil e outros agentes através  
de seminários e workshops. 

Além disso, teve lugar uma série de seminários  
e consultas facilitados e organizados pela Save the 
Children, com apresentações técnicas pelos parceiros  
de desenvolvimento e oradores bem conhecidos  
e de alto nível, tanto na esfera federal como provincial. 
Estes eventos centraram-se na malnutrição e nas  
suas consequências.

Altos responsáveis participaram num conjunto  
de eventos-chave em 2013 que despertaram  
a consciencialização e o conhecimento sobre  
a nutrição no Paquistão. 

Registaram-se os seguintes lançamentos:

 Î O Inquérito Nacional de Nutrição de 2011 
presidido pelo Ministro do Planeamento do 
Desenvolvimento e da Reforma (Comissão  
de Planeamento) e copresidido pelo 
Ministro da Coordenação e Regulamentação 
dos Serviços de Saúde, com Observações 
do Coordenador Residente da ONU, das 
Administrações Provinciais e do Grupo dos 
Parceiros de Desenvolvimento para  
a Nutrição;

 Î A série de The Lancet sobre "Os Sistemas  
de Saúde do Paquistão"; 

 Î A série de The Lancet sobre "Nutrição 
Materno-Infantil" de 2013. O lançamento  
foi coberto pelos principais jornais do país;  

 Î O Boletim de maio de 2013 do Instituto  
de Estudos de Desenvolvimento sobre 
"Abordar a Malnutrição no Paquistão"; 

 Î A "Economia Política da Malnutrição"  
pela Universidade Aga Khan.

Estes eventos são fundamentais para destacar  
junto dos legisladores a magnitude dos problemas  
de nutrição no Paquistão, os custos socioeconómicos  
e o potencial para melhorar a agenda da nutrição no 
futuro. A sensibilização aos níveis nacional, provincial 
e comunitário foi identificada como um primeiro passo 
fundamental para transformar o ambiente propício  
à nutrição no Paquistão.

O Ministro Federal do Planeamento do Desenvolvimento  
e da Reforma, Professor Ahsan Iqbal, discursando na cerimónia  
de lançamento do Movimento para o Fomento da Nutrição  
no Paquistão, em dezembro de 2013.  
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Envolver os meios de comunicação 

Foram organizadas mesas-redondas para envolver  
os meios de comunicação nos esforços de divulgação 
da questão da malnutrição que conduziram a vários 
contributos dos jornalistas para os principais jornais 
em inglês e urdu. Durante uma daquelas mesas-
redondas, organizada em Karachi em novembro de 
2013, um jornalista de topo solicitou ao setor do 
desenvolvimento que tomasse a iniciativa e começasse 
a formar os jornalistas em comunicação sobre saúde. 
Conforme referiu, "a qualidade de um jornalista mede-
se pelas informações de que dispõe; os jornalistas não 
são especialistas, mas, se receberem as informações 
corretas, certamente que podem fazer a diferença". 
O jornalista observou que os meios de comunicação 
podem desempenhar um papel eficaz no despertar da 
consciencialização entre as massas, bem como promover, 
em conjunto com funcionários governamentais,  
a aplicação de leis relevantes e a afetação de recursos 
adequados a intervenções multissetoriais na nutrição9.

Como resultado, foram organizados workshops  
de formação para jornalistas, seguidos de visitas  
no terreno a várias unidades de saúde nas províncias. 
Esta formação resultou numa cobertura da malnutrição 
significativamente maior por parte dos meios de 
comunicação. Na sequência das mesas-redondas dos 
meios de comunicação, os representantes dos mesmos 
receberam informações atualizadas sobre a situação da 
malnutrição para redigirem artigos de opinião.

Trabalhar com os deputados em todo 
o espetro político 

Para evitar que a nutrição seja associada à agenda de um 
único partido, os deputados tanto do partido do governo 
como dos partidos da oposição foram informados sobre 
a situação da subnutrição aos níveis nacional e provincial 
e o contributo da nutrição para a redução da mortalidade 
das crianças com menos de cinco anos. Depois de uma 
sessão de informação sobre nutrição em Lahore, em 
que participaram 14 membros da Assembleia de Punjab, 
por exemplo, os deputados pertencentes ao partido no 
poder e à oposição emitiram um comunicado de imprensa 
prometendo apoiar o combate à malnutrição em Punjab. 
A administração de Punjab está em vias de elaborar uma 
estratégia provincial integrada para a nutrição e planeia 
envidar o máximo de esforços na implementação da Lei  
de Proteção do Aleitamento Materno e da Nutrição Infantil 
(Alteração) de 2012.

Mobilizar as comunidades

Têm sido envidados esforços para chamar a atenção 
das comunidades para a nutrição. Foi produzido um 
documentário sobre nutrição, exibido em dois canais 
nacionais e 18 canais por cabo em todo o Paquistão. Foram 
transmitidos debates televisivos moderados, com oradores 
do governo e da administração provincial, legisladores  
e especialistas. De igual modo, foi produzido e transmitido 
um documentário sobre a situação e a importância  
do aleitamento materno.

Um relatório publicado em março de 2013 propôs-se 
examinar  por que motivo as taxas de subnutrição 
permaneceram inalteradas no Paquistão durante 
mais de metade de um século.  Recorrendo a uma 
abordagem de economia política, o relatório concluiu 
que os níveis permanecem elevados devido à ausência 
de uma colaboração intersetorial entre as diferentes 
instituições que lidam com a nutrição, à ausência de 
uma agenda nacional sólida centrada na melhoria da 
nutrição que emane dos mais altos cargos executivos 
do Estado e à ausência de uma monitorização 
coerente da situação utilizando dados fiáveis.  
Após a descentralização, em 2010, a responsabilidade 
de 17 ministérios desviou-se do centro para as 
províncias8. Foi estabelecida uma Secção de 
Nutrição na Comissão de Planeamento no início dos 
anos 70, com responsabilidades no planeamento, 
coordenação, monitorização e avaliação da nutrição. 
Após a descentralização, o papel da Secção de 
Nutrição foi ampliado a fim de incluir a coordenação 
intersetorial e entre os atores. O relatório observa 
que o compromisso político e a "defesa"  devem 
ser mantidos para colocar a nutrição na agenda 
de desenvolvimento em todos os setores. É 
fundamental que os diferentes partidos políticos 
deem  prioridade à nutrição e para que tal aconteça 
a defesa da nutrição tem de ser bem apresentada 
aos políticos e à administração executiva através 
de esforços de sensibilização bem direcionados.  
Além disso, poderia ser útil estabelecer coligações 
de sensibilização com organizações de apoio da 
comunidade, especialistas e meios de comunicação 
para canalizarem esforços dirigidos aos legisladores, 
responsáveis pela implementação e a comunidade, ao 
passo que o investimento em redes de mobilização da 
comunidade aos níveis subdistrital e local apoiaria as 
atividades de promoção da nutrição.

Fonte: Instituto de Estudos de Desenvolvimento  
e Universidade Aga Khan (março de 2013) Relatório 
Nacional sobre a Economia Política da Subnutrição: 
Paquistão

A Economia Política da Subnutrição 
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Uma profissional de saúde do sexo feminino realiza uma sessão  
de informação sobre saúde, nutrição e higiene junto de um grupo  
de mulheres e crianças na aldeia de Sabhar bheel, distrito de Umarkot, 
província de Sindh, Paquistão. 
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A comunidade empresarial também está a ser mobilizada.  
Foi organizada uma consulta nacional de meio dia sobre 
"O papel do setor privado no combate à malnutrição no 
Paquistão" , que contou com a participação de cerca  
de 30 participantes dos setores público e privado.  

Estratégias e comunicação ao nível 
provincial e distrital

Duas províncias, Sindh e Balochistan, elaboraram 
programas de nutrição que foram aprovados e que em 
breve serão implementados. Entretanto, as províncias 
de Punjab e de Khyber Pakhtunkhwa elaboraram um 
projeto integrado de reforma do setor da saúde, incluindo 
intervenções na área da nutrição, que foram aprovadas e 
deram lugar ao início das atividades. Estão a ser planeadas 
abordagens sensíveis à nutrição em todas as províncias.

Está a ser elaborada uma estratégia nacional de comunica-
ção para as mudança sociais e comportamentais. De igual 
modo, o setor agrícola tem desenvolvido mensagens-chave 
sobre a nutrição saudável e desenvolvido materiais  
de comunicação pictóricos para trabalhar com as comuni-
dades rurais e de agricultores, as mulheres e os homens, 
defendendo uma diversificação na produção e no consumo 
de alimentos. Os trabalhadores de extensão da agricultura 
e os professores constituem os principais mensageiros  
a alcançar o grupo-alvo.    

Os projetos de nutrição do governo na totalidade 
das quatro províncias incluem uma componente de 
comunicação que envolve os meios de comunicação  
e também prestadores de serviço do setor público 
sobre temas relacionados com os 1000 dias e a nutrição 
materno-infantil. As agências da ONU e os parceiros 
de desenvolvimento estão ativamente envolvidos em 
atividades de sensibilização e comunicação tanto do lado 
da procura como da oferta (consumidores e produtores), 
maioritariamente no apoio à iodização universal do sal  
(em estado avançado) e ao enriquecimento da farinha  
(em preparação).  

Impacto

Os imensos esforços de sensibilização realizados ao longo 
dos últimos dois anos criaram um enorme movimento 
em torno da nutrição no Paquistão. O plano "Paquistão 
Visão 2025", que visa libertar o imenso potencial existente 
no país através do desenvolvimento do capital humano 
e social, do alcance da boa governação, da reforma 
institucional e da modernização do setor público e do 
desenvolvimento de uma economia do conhecimento 
competitiva, inclui especificamente a nutrição. Os políticos 
falam sobre nutrição, estão a ser formuladas políticas  
e estratégias e os meios de comunicação estão a 
colocar em destaque a questão da nutrição, a transmitir 
mensagens-chave e a organizar debates sobre a crise 
nutricional. As províncias nomearam Pontos Focais 
SUN nos respetivos Departamentos de Planeamento e 
Desenvolvimento. Embora não tenham sido realizados 
quaisquer estudos científicos ou avaliações formais para 
medir o impacto dos esforços de sensibilização, o impacto 
é visível e crescente. 

Perspetivas

Atualmente, a maior parte das atividades de comunicação 
e de sensibilização para o fomento da nutrição são 
apoiadas e lideradas pelas organizações aderentes  
do Grupo dos Parceiros de Desenvolvimento para  
a Nutrição. O governo está a tentar assegurar a existência 
de recursos financeiros e humanos disponíveis para  
a comunicação e sensibilização para a nutrição no 
governo e nas administrações provinciais. O apoio técnico 
prestado às administrações provinciais está a ser alargado 
e estão a ser tomadas medidas para a implementação 
das leis, políticas e dotação orçamental para a nutrição.  
Os deputados estão sensibilizados e constantemente 
envolvidos aos níveis nacional e provincial, o que acabará 
por conduzir a resultados positivos, particularmente na 
aprovação de leis e políticas, e ao aumento da dotação 
orçamental para a nutrição. O envolvimento constante 
com os meios de comunicação irá também sustentar  
o debate e o exercício de pressão. 

Lições-chave

 Î Os mecanismos de coordenação são 
fundamentais para o planeamento, 
o desenvolvimento e a reforma. 
A plataforma do Movimento SUN 
possibilitou uma cooperação e 
coordenação sólidas e adequadas 
entre agências governamentais e 
internacionais, incluindo a ONU, 
doadores e organizações não-
governamentais internacionais com  
o objetivo de superar a malnutrição, 
ao mesmo tempo que foi adotada uma 
estratégia multissetorial. A Comissão 
de Planeamento tem sido eficaz na 
congregação de diversos atores. 

 Î É fundamental criar consciencialização 
sobre a nutrição entre os deputados e  
a sociedade civil.

Foram tomadas várias medidas, tanto ao nível 
nacional como provincial, para impulsionar o debate 
sobre a importância do aleitamento materno. Apesar 
de ser o único país do Sul da Ásia que conta com 
uma Política Nacional de Aleitamento Materno, o 
Paquistão possui a taxa mais baixa de aleitamento 
materno exclusivo, situada em 38%, e a taxa mais 
alta de aleitamento a biberão, no valor de 41%. De 
acordo com o Inquérito Demográfico e de Saúde do 
Paquistão de 2012-2013, registou-se um aumento 
de 0,6% na taxa de aleitamento materno exclusivo, 
ao passo que a taxa de bebés alimentados a biberão 
cresceu 8,9% desde 2006. Estas estatísticas foram 
partilhadas com os participantes de um seminário 
de sensibilização para o aleitamento materno que 
teve lugar em Islamabad, em agosto de 2013. Como 
resultado, foram tomadas medidas para aprovar 
legislação para proteger o aleitamento materno nas 
províncias de Sindh e Balochistan, para implementar 
legislação sobre aleitamento materno em Punjab e 
ao nível nacional e para finalizar a Lei do Aleitamento 
Materno em Khyber Pakhtunkhwa (KP).  

Sensibilização para a proteção  
do aleitamento materno
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CAMARÕES
Envolver os representantes eleitos

Os Camarões elegeram vários grupos-alvo, incluindo 
os deputados, para estimular o diálogo sobre questões 
relacionadas com a malnutrição.  
Georges Okala, Diretor Adjunto de Alimentação e Nutrição, Ministério  
da Saúde Pública e Ponto Focal SUN no Governo
destaca os sucessos...

A abordagem dos Camarões à sensibilização 
para a nutrição  provém de uma negligência  
da nutrição que já dura há muitos anos no país. 
Os Camarões constituem um dos 36 países do 
mundo com o maior número de crianças cm 
menos de cinco anos que sofrem de atraso 
no crescimento. Quase 33% das crianças com 
menos de cinco anos sofrem de atraso no 
crescimento, o equivalente a cerca de um 
milhão de crianças. Seis em cada dez crianças 
são anémicas (devido à deficiência de ferro).  
A prevalência da malnutrição aguda é de 6%  
em todo o país, chegando a atingir os 10%  
nas regiões do Norte e do Extremo Norte.

Para resolver esta situação, parceiros de desenvolvimento 
têm apoiado intervenções nutricionais ao longo de vários 
anos em conjunto com o setor da saúde: este constitui  
o único setor anteriormente envolvido na nutrição.  
O PROFILES10, uma ferramenta de sensibilização, tem sido 
utilizado para estimar o custo da malnutrição nos Camarões, 
mas verificou-se uma receção com algumas reservas 
às conclusões, já que os Camarões eram considerados 
autossuficientes em matéria de alimentação. A ausência  
de financiamento para a nutrição indicava que a situação  
era suscetível de se agravar ao longo dos anos. 

O primeiro alerta surgiu em 2006, com a chegada de 
refugiados que fugiam da República Centro-Africana para  
o Leste dos Camarões, o que significava que os serviços  
de nutrição tinham de ser reforçados para dar resposta  
à população de refugiados.  Os primeiros inquéritos  
de recolha de informações sobre a nutrição (Inquéritos 
sobre Grupos de Indicadores Múltiplos ou IGIM e inquéritos 
sobre Monitorização e Avaliação Normalizadas da Ajuda  
e Transição ou SMART) realizados revelaram uma situação 
alarmante entre as crianças com menos de cinco anos de 
idade. Tal despertou a atenção do governo. Perante esta 
situação alarmante, e com vista a aumentar visivelmente  

o nível de intervenções e de responsabilização, os Camarões 
aderiram ao Movimento para o Fomento da Nutrição em 
março de 2013.

Uma nova abordagem à sensibilização 
para a nutrição

Para desenvolver um entendimento comum da malnutrição 
nos Camarões e analisar os mecanismos e plataformas  
de coordenação, foi estabelecida uma missão interagências 
conjunta pelas agências da Organização das Nações Unidas 
(ONU): Organização para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), Organização Mundial da Saúde (OMS), Programa 
Alimentar Mundial (PAM) e Fundo das Nações Unidas  
para a Infância (UNICEF), em abril de 2013, com o apoio  
dos gabinetes regionais de nutrição. A missão envolveu 
cinco ministérios-chave do setor (saúde, agricultura,  
água e saneamento, capacitação das mulheres e da família, 
economia e planeamento), o Ministro Secretário-Geral  
do Primeiro-Ministro, e parceiros técnicos e financeiros.  
A missão concluiu que a malnutrição não era reconhecida 
nos Camarões. 

CRIANÇAS COM MENOS 
DE 2 ANOS 

Atraso no crescimento:  32,5%
Magreza extrema:  5,6%
Excesso de peso:  6,2%
Baixo peso à nascença:  7,6%
Aleitamento materno exclusivo:  20,4%

Fonte: IDS 2011
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Por conseguinte, foi lançado um plano de sensibilização 
para a nutrição sob a liderança conjunta do Ministério da 
Saúde e da UNICEF, com o objetivo de integrar a nutrição 
na agenda de desenvolvimento dos Camarões. O plano 
apelava a ações de sensibilização intensificadas para:

 Î Informar os decisores e os atores acerca  
do processo;

 Î Envolver os atores-chave;
 Î Qualificar os intervenientes-chave para que 
possam sensibilizar para a nutrição e colocar 
a nutrição no centro das prioridades  
de desenvolvimento a todos os níveis;

 Î Preparar os agentes para uma comunicação 
mais ampla com o público em geral que seja 
credível, eficaz e sustentável;

 Î Procurar financiamento e/ou assistência 
técnica de agências localizadas nos 
Camarões; 

 Î Explorar mecanismos de financiamento 
inovadores para os Camarões. 

Mobilização de massas  
e sensibilização

Foi realizada uma série de ações para aumentar  
a visibilidade da nutrição nos Camarões. 

Em julho de 2013, foi organizada uma sessão de formação 
dos meios de comunicação com visitas no terreno no 
Extremo Norte para 40 jornalistas. Como resultado, foi 
difundido um grande número de artigos e de reportagens 
na rádio e na televisão. A UNICEF publicou um documento 
sobre o estado da malnutrição, tendo sido distribuídas 
7000 cópias em abril de 2014.

Em fevereiro de 2014, para compensar a falta de 
consciencialização sobre a existência de malnutrição 
nas suas comunidades, foi organizada uma campanha 
de mobilização de massas e de sensibilização em quatro 
regiões do país onde a taxa de malnutrição era a mais 
elevada a nível nacional entre líderes tradicionais e 
religiosos, funcionários eleitos a nível local, autoridades 
administrativas e através da rádio comunitária. Quase  
500 pessoas foram sensibilizadas através do intercâmbio 
de informações e de visitas às comunidades e unidades 
de saúde. A campanha de mobilização de massas, apoiada 
pela UNICEF, foi lançada e encerrada pelo Secretário  
de Estado da Saúde.

Afetado pela extensão da malnutrição nos Camarões  
por meio da campanha de sensibilização, o Presidente  
da República dos Camarões solicitou ao Ministério  
da Saúde Pública que elaborasse um relatório sobre  
a situação da malnutrição, com medidas concretas para 
resolver o problema. Na sequência deste relatório,  
o Presidente solicitou ao Primeiro-Ministro que criasse 
uma plataforma multissetorial para a nutrição alojada  
no Gabinete do Primeiro-Ministro e que estabelecesse  
um programa nacional de nutrição ao abrigo do Ministério 
da Saúde Pública.

Quatro debates televisivos sobre diferentes temas 
i) a situação da malnutrição nos Camarões  
ii) a malnutrição não significa morte  
iii) a importância dos 1000 dias e  
iv) perdas económicas devidas à malnutrição 

foram transmitidos nos meses de abril e maio de 2014  
no canal de televisão Canal 2. 

Entre os participantes contavam-se responsáveis 
governamentais, organizações não-governamentais,  
a sociedade civil, deputados e a UNICEF.

Estimular os negócios

Em novembro de 2013, os Camarões receberam  
um visitante de alto nível: o Dr. Philippe Douste Blazy, 
Presidente da UNITAID11 e Secretário Adjunto da ONU 
responsável por financiamento inovador. Durante  
a audiência concedida pelo Presidente da República,  
Sua Excelência o Sr. Paul Biya, o Dr. Philippe Blazy solicitou 
uma maior dotação de recursos e financiamento inovador 
para a nutrição.

Esta visita conduziu à criação do primeiro Fórum  
de Negócios sobre a Nutrição realizado em maio  
de 2014 sob a égide do Ministério da Saúde Pública  
em parceria com o Ministério da Indústria, das Minas  
e do Desenvolvimento Tecnológico, do Ministério 
do Comércio, do Ministério das Pequenas e Médias 
Empresas, da Economia Social e do Artesanato, da Câmara 
de Comércio e Indústria, do Grupo de Empregadores 
dos Camarões e da UNICEF. A ideia de criar um "Fundo 
de Investimento para a Nutrição" foi identificada como 
uma plataforma do setor privado proposta para apoiar o 
Movimento SUN no país. 

O papel dos representantes eleitos 

Os representantes eleitos têm um papel importante  
a desempenhar na luta contra a malnutrição, 
especialmente na aprovação de legislação, 
desenvolvimento de orçamentos e auditoria à utilização 
de dotações orçamentais. Seis deputados dos Camarões 
participaram em duas sessões de orientação sobre  
a nutrição conduzidas no Congo-Brazzaville, em novembro 
de 2013, e Adis Abeba, Etiópia. As sessões reuniram 
deputados da África Ocidental e Central que concordaram 
em criar uma rede de deputados para a nutrição  
e implementar redes nacionais com o objetivo  
de unir os seus esforços para erradicar a malnutrição  
na região. Os deputados dos Camarões criaram a sua 
própria rede para promover a nutrição, a "Rede da Raiz  
da Vida", que hoje inclui mais de 40 representantes 
eleitos.

Para permitir que os deputados apreciem a realidade no 
terreno, teve lugar uma missão envolvendo 15 Membros 
do Parlamento liderada pelo Representante da UNICEF  
em março de 2014, na região do Extremo Norte. Aumentar 
a consciencialização do governo para assegurar uma 
melhor afetação de recursos financeiros foi a principal 
recomendação da visita.

Lições-chave

 Î É importante dirigir as atividades  
de sensibilização a vários grupos-alvo:  
i) jornalistas, ii) deputados,  
iii) autoridades locais, iv) setor privado,  
(v) agências da ONU, vi) sociedade civil;

 Î A informação deve ser prestada  
de uma forma simples e adaptada ao 
público a que se dirige. As informações 
sobre perdas económicas causadas 
pela malnutrição são importantes 
para um país que está a emergir 
economicamente;

 Î Verifica-se uma necessidade  
de colmatar a lacuna entre teoria  
e realidade. As visitas no terreno  
são importantes para aumentar  
a consciencialização sobre os problemas 
e fornecer informações sobre todos os 
setores e determinantes da malnutrição; 

 Î As autoridades locais e religiosas têm 
de ser envolvidas nos esforços de 
sensibilização nas áreas mais afetadas. 
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Em junho de 2014, realizou-se uma sessão  
de informação sobre nutrição para 50 deputados  
da Assembleia Nacional, seguida de uma visita  
a um centro de nutrição. Foi elaborada uma carta  
de compromisso pelos deputados e senadores que 
incluía os seguintes aspetos: 
i) adoção, em 2015, de documentos legislativos  
para a erradicação da subnutrição nos Camarões;  
ii) integração da nutrição nos planos e políticas 
nacionais estratégicos setoriais;  
iii) proposta para aumentar a dotação orçamental  
e os mecanismos de monitorização; e  
iv) redes locais reforçadas para a nutrição. 

Para 2014 está prevista uma série de outras ações  
de sensibilização. Entre estas conta-se a organização  
de um evento de angariação de fundos para a nutrição.

Deputados visitam a região do Extremo Norte dos Camarões para avalia-
rem a realidade da nutrição no terreno em março de 2014
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QUÉNIA
Combater a malnutrição em conjunto

Diferentes grupos estão a atuar em conjunto para desenvolver 
uma abordagem harmonizada à sensibilização, comunicação  
e mobilização social em matéria de nutrição no Quénia. 
Terry Wefwafwa, Diretora de Nutrição, Ministério da Saúde, e Ponto Focal 
SUN no Governo 
descreve o contexto...

A jornada do Quénia começou a sério quando 
aderiu ao Movimento para o Fomento da 
Nutrição (SUN) em agosto de 2012.  Foi 
organizado um lançamento oficial em novembro 
de 2012 através da convocação de um simpósio 
nacional sobre o Movimento SUN, sob a égide 
do então Ministro da Saúde Pública. O Plano 
Nacional de Ação da Nutrição foi lançado e foi 
nomeado um Ponto Focal SUN no Governo. 
Estes passos concretos têm ajudado a acelerar 
a sensibilização para o Movimento SUN, 
enquanto representantes do governo, equipas 
de gestão de saúde regionais e municipais, 
diferentes setores, parceiros de financiamento  
e de implementação uniram forças para apoiar 
a agenda da nutrição.

CRIANÇAS COM MENOS 
DE 5 ANOS 

Atraso no crescimento:  35,3%
Magreza extrema:  6,7%
Excesso de peso:  4,7%
Baixo peso à nascença:  5,6%
Aleitamento materno exclusivo:  31,9%

Fonte: IDS 2008-2009

©
M

ov
im

en
to

 S
U

N
 d

o 
Q

ué
ni

a

Sua Excelência, Beth Mugo (ex-Ministra da Saúde 
Pública e do Saneamento), no lançamento do Plano 
Nacional de Ação para a Nutrição

Foi formado um Comité de Sensibilização e Comunicação da Nutrição 
em junho de 2013 para abordar questões de sensibilização no 
Quénia, composto por representantes do governo, organizações não-
governamentais e agências das Nações Unidas. Foram estabelecidos 
quatro grupos de trabalho para orientar e implementar o trabalho do 
comité: 
i) centrando-se na série de The Lancet; 
ii) divulgando um plano de ação para a nutrição aos níveis nacional  
e municipal; 
iii) desenvolvendo a estratégia de sensibilização e de comunicação; e 
iv) enviando mensagens multimédia. 
Cada grupo de trabalho foi formado com um propósito e função 
específicos em mente. A série de The Lancet mostrou-se inestimável 
ao fornecer a base de dados concretos necessária para ligar a nutrição 
à saúde e informar as iniciativas centrais de sensibilização no país. O 
Plano Nacional de Ação para a Nutrição constitui a principal ferramenta 
de sensibilização para o Comité de Sensibilização e Comunicação da 
Nutrição, com a sua divulgação a assegurar a posterior avaliação da 
nutrição, ao passo que uma estratégia de sensibilização, comunicação 
e mobilização social fornecerá o quadro para a implementação das 
atividades. As mensagens multimédia provam ser uma ferramenta 
importante e eficaz para assegurar a necessária atenção dos atores 
relevantes.
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Criar uma aliança da sociedade civil 
para a nutrição

O Comité Coordenador Interagências da Nutrição funciona 
como o organismo de coordenação multissetorial ao nível 
nacional, com a participação ativa da sociedade civil.  
O Fórum Técnico da Nutrição funcionava anteriormente  
como a rede da sociedade civil, ativa ao nível nacional  
e a ser alargada aos municípios. Os esforços para expandir  
a rede, no sentido de incluir outros intervenientes sensíveis 
à nutrição, conduziram a um realinhamento e remodelação 
da rede da sociedade civil, em novembro de 2013. A nova 
aliança da sociedade civil foi formalmente lançada em maio 
de 2014, abrangendo os seus membros atuais organizações 
não-governamentais (ONG), organismos de defesa dos direitos 
humanos, organizações de consumidores, organizações  
ligadas às questões das mulheres, dos jovens e de género  
e organizações de desenvolvimento.

As atividades de sensibilização, comunicação e mobilização 
social têm desempenhado um papel fundamental no 
cumprimento dos compromissos do governo, estabelecendo 
estruturas de coordenação e redes do Movimento SUN, além 
de fazer progredir o trabalho em curso na área da nutrição 
no país.  No passado, as atividades de sensibilização e 
comunicação no setor da nutrição eram realizadas de forma 
ad hoc e para programas específicos, embora haja planos 
para lançar uma estratégia harmonizada de sensibilização, 
comunicação e mobilização social. O Comité de Sensibilização 
e Comunicação da Nutrição elaborou uma estratégia para  
a sensibilização, comunicação e mobilização social que está 
em vias de ser analisada por todos os atores. O Plano Nacional 
de Ação para a Nutrição tem sido utilizado como a principal 
ferramenta para a sensibilização e mobilização de recursos 
para a nutrição. 

Prioridades para a sensibilização, 
comunicação e mobilização social 

No âmbito do Plano de Ação Nacional de Nutrição,  
as principais prioridades e ações em matéria  
de sensibilização, comunicação e mobilização  
social foram definidas da seguinte forma:

 Î Posicionar a nutrição como uma clara agenda  
em desenvolvimento no país;

 Î Desenvolver, divulgar e implementar uma estraté-
gia nacional de sensibilização, comunicação  
e mobilização social em matéria de nutrição  
a todos os níveis;

 Î Sensibilizar e criar consciencialização sobre enri-
quecimento de alimentos, suplementos e diversifi-
cação dietética;

 Î Promover o aleitamento materno exclusivo  
e a alimentação complementar ideal;

 Î Promover práticas dietéticas saudáveis;
 Î Criar consciencialização pública sobre a importân-
cia da prevenção, gestão e controlo de doenças 
não transmissíveis relacionadas com a dieta;

 Î Sensibilizar e mobilizar recursos financeiros  
e humanos para atividades de coordenação  
e parceria na área da nutrição a todos os níveis;

 Î Estabelecer e/ou fortalecer os mecanismos  
de coordenação multissetoriais e redes para  
a nutrição a todos os níveis.

Realizações

Uma significativa realização foi a criação de um fórum  
de sensibilização, comunicação e mobilização social.  
As principais funções deste fórum são as seguintes:

1. Realizar uma análise contextual contínua e  
a identificação de prioridades em matéria de 
sensibilização, comunicação e mobilização social 
em consonância com as prioridades setoriais;

2.  Desenvolver e implementar uma estratégia 
harmonizada de sensibilização, comunicação 
e mobilização social em matéria de nutrição 
a fim de influenciar a política e a legislação, o 
investimento, a prática e os comportamentos;

3.  Analisar a implementação de estratégias/
mecanismos de sensibilização e comunicação 
a fim de assegurar a integração da nutrição 
em setores sensíveis à nutrição (educação, 
agricultura, serviços de cuidados infantis, etc.) 
aos níveis nacional e distrital;

4.  Promover o financiamento de atividades de 
sensibilização, comunicação e mobilização social.

Foi desenvolvida uma estratégia de sensibilização, 
comunicação e mobilização social, que está ainda na fase  
de projeto.

A série de The Lancet sobre intervenções baseadas em dados 
para melhorar a nutrição materno-infantil foi lançada em 
fevereiro de 2014. Estes dados atualizados têm sido úteis 
para desenvolver mensagens multimédia que serão utilizadas 
como uma ferramenta de sensibilização centrada no atraso no 
crescimento. 

• Outubro de 2013: estabelecimento do Fórum Técni-
co do Grupo de Trabalho da Nutrição

• Novembro de 2013: estabelecimento da gover-
nação provisória da Aliança da Sociedade Civil 
do Movimento SUN, tendo como anfitriã a World 
Vision e como ponto focal/presidente nomeado o 
organismo Action Contre la Faim

• Fevereiro de 2014: atribuição de 280.000 dólares  
à Aliança da Sociedade Civil do Movimento SUN 
através de Fundos Fiduciários Multiparceiros para 
implementar o plano de trabalho

• Maio de 2014: lançamento da nova Aliança da So-
ciedade Civil do Movimento SUN e celebração do 
Dia Global de Ação para a Nutrição

• Levantamento de Organizações da Sociedade Civil 
operacionais aos níveis nacional e municipal – veri-
ficou-se a adesão de grupos de consumidores

• Início do reforço de capacidades na área da sensi-
bilização para a nutrição (a Kenya Aids NGO Con-
sortium apoiou as ações de formação)

• Intercâmbio de lições com a Aliança da Sociedade 
Civil do Movimento SUN da Zâmbia

• Aprovação de declarações de posicionamento, 
incluindo a versão provisória da Política de Saúde 
do Quénia

• Foi recrutado o Coordenador Nacional da Aliança 
da Sociedade Civil do Movimento SUN

• Planeamento para apoiar a análise dos Planos  
de Ação Integrados dos Municípios e respetivos 
orçamentos

Evolução da aliança da sociedade civil  
do Movimento SUN no Quénia

Também se registaram realizações na construção de 
estruturas de nutrição no Quénia. Está a ser criada uma 
plataforma multiatores e multissetorial de alto nível do 
Movimento SUN para complementar o Comité Coordenador 
Interagências da Nutrição. Estão a ser estabelecidas e 
realinhadas Redes do Movimento SUN e foi estabelecida 
uma Aliança da Sociedade Civil do Movimento SUN, que se 
centrará fortemente no apoio às atividades de sensibilização, 
comunicação e mobilização social. Além disso, tiveram lugar 
inúmeras consultas a fim de identificar um defensor de alto 
nível do Movimento SUN. 

Têm sido envidado esforços para envolver/sensibilizar a 
liderança municipal a fim de incluir a nutrição nos Planos 
Municipais de Desenvolvimento Integrado, tendo sido 
implementada uma ação de acompanhamento para assegurar 
que a nutrição estava bem articulada na Política Nacional  
de Saúde.

As atividades de mobilização social, mudanças 
comportamentais e comunicação incluem a divulgação 
de materiais sobre alimentação para lactentes e crianças 
pequenas aos níveis nacional e municipal. Além disso, foram 
desenvolvidas uma estratégia nacional de comunicação 
sobre suplementos de ferro e ácido fólico, uma estratégia 
de comunicação sobre suplementos de vitamina A, uma 
estratégia de nutrição materna, de lactentes e de crianças 
pequenas e uma estratégia de enriquecimento de alimentos. 

Os atores da nutrição continuam a utilizar as estruturas 
existentes, incluindo dias/semanas nacionais da saúde, como 
as semanas"malezi bora" (boa nutrição), a semana mundial 
do aleitamento materno ou o dia mundial da diabetes, como 
plataformas para a sensibilização e mobilização social em 
matéria de nutrição.  

Desafios 

Entre os desafios para o futuro contam-se o baixo nível de 
prioridade dado à nutrição nas agendas política e económica, 
o que resulta em dotações orçamentais muito limitadas para 
a nutrição. A abordagem às atividades de sensibilização, 
comunicação e mobilização social é feita de forma ad hoc  
e não sistemática, além de que a estratégia relativa  
às mesmas ainda não foi concluída nem implementada.  
Por outro lado, o apoio financeiro prestado às atividades  
de sensibilização, comunicação e mobilização social é baixo. 
Por exemplo, foram desenvolvidos spots de TV e mensagens 
de rádio no âmbito do programa de enriquecimento  
de alimentos, mas estes não têm sido transmitidos 
regularmente devido a restrições de financiamento.  
Verifica-se uma capacidade limitada em termos  
de experiência em atividades de sensibilização,  
comunicação e mobilização social no setor da nutrição.

Lições-chave

 Î Sólidos esforços de sensibilização, 
comunicação e mobilização social são 
fundamentais para o Fomento da Nutrição.

 Î O desenvolvimento de uma estratégia 
nacional de sensibilização, comunicação  
e mobilização social deve envolver  
todos os atores relevantes nas fases  
de planeamento, desenvolvimento 
e difusão a fim de garantir uma 
representação adequada.

 Î É necessária uma responsabilidade 
coletiva pela sensibilização para a nutrição 
no interior das redes e entre as mesmas. 
Nenhum setor ou rede pode fazê-lo a solo.

 Î Todos os atores do Movimento SUN  
têm de concordar com as mensagens  
de sensibilização a transmitir ao público 
para evitar informações contraditórias.

Meninos quenianos
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Exemplos de atividades de 
mobilização social, sensibilização 
e comunicação em Países SUN

Em 10 de 53 Países SUN e no estado indiano do Maharashtra, ainda não  
estão disponíveis dados sobre atividades de mobilização social, sensibilização  
e comunicação. Estes países são: Camboja, Comores, Costa do Marfim,  
Costa Rica, Guiné-Bissau, Libéria, Somália, Sudão do Sul e Togo.

Eventos de alto nível

Estratégia

Ferramenta
de sensibilização

ASC

Deputados

Os países têm organizado eventos de nutrição de alto nível desde 2011 
(envolvendo responsáveis governamentais de alto nível)

Foi implementada uma abrangente estratégia de mobilização, sensibilização 
e comunicação a nível do governo ou em conjunto com a participação social

Ferramenta de sensibilização desenvolvida que é específica do país para aumentar 
a consciencialização sobre a nutrição ao alto nível (PROFILES, estudo O Custo da Fome, 
apresentação multimédia RENEW)

Aliança da Sociedade Civil do Movimento SUN estabelecida e/ou forte apoio da sociedade 
civil para atividades sociais de mobilização, sensibilização e comunicação

Os deputados estão ativamente envolvidos na sensibilização para a nutrição

Burkina Faso

Etiópia

Chade

Iémen*

Níger

Mauritânia Nigéria

Benim

Mali

Haiti
El Salvador Senegal

GâmbiaGuatemala

República do Quirguistão

Tadjiquistão

Paquistão
Nepal

Mianmar

Bangladesh

RDP Laos

Vietname

Sri Lanka

IndonésiaUganda

Quénia

Peru

Camarões

Ruanda

Burundi

Tanzânia

MoçambiqueMalawi

RD Congo

Guiné Conacri

Namíbia
Serra Leoa*

MadagáscarGana

Zâmbia

Zimbabwe

Suazilândia

Maharashtra
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Que lições 
foram 
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Assegurar e manter um compromisso político de alto nível 
que se traduza em ação tangível, recursos e resultados  
é amplamente reconhecido como fator fundamental para 
o fomento da nutrição. A mobilização das sociedades, 
a sensibilização e a comunicação são vitais para a 
construção deste compromisso, garantindo a partilha 
de dados concretos e experiência de melhores práticas 
e inspirando as pessoas a desempenharem o seu papel 
através do trabalho conjunto. 

Dispor de uma estratégia é o ponto 
de partida 

Os atores dos Países SUN estão a adotar uma abordagem 
cada vez mais estratégica à mobilização social, sensibilização 
e comunicação. Estão a ser desenvolvidas estratégias 
dedicadas num esforço de reforçar a coordenação entre  
os setores e atores relevantes. As estratégias estão  
a ajudar a identificar prioridades e a harmonizar atividades. 
O maior impacto é alcançado quando os esforços estão 
alinhados e apoiam os planos nacionais de desenvolvimento, 
reunindo um leque de atores em torno de um quadro 
comum e de mensagens partilhadas. Embora sejam 
utilizados diferentes meios e uma diversidade de táticas  
e ferramentas, o importante é criar um ambiente político  
e programático positivo e favorável com vista a fazer 
progredir as intervenções de fomento da nutrição e obter 
resultados. Os quatro processos estratégicos do Movimento 
SUN foram identificados como fundamentais para assegurar 
este ambiente:  
1. unir as pessoas para uma colaboração eficaz 

através de plataformas multissetoriais  
e multiatores funcionais; 

2. implementar políticas e leis para estabelecer  
um quadro político e jurídico coerente; 

3. implementar e harmonizar programas com 
objetivos comuns e um quadro de resultados 
definido; e 

4. mobilizar recursos de fontes internas 
complementados por assistência externa. 

Alguns países, como o Uganda, estão a desenvolver  
um quadro harmonizado e abrangente para a mobilização 
social, a sensibilização e a comunicação para que diferentes 
grupos de atores possam alinhar os seus interesses com  
as prioridades nacionais e trabalhar em conjunto para 
estimular a mudança. 

Os defensores da nutrição podem 
mobilizar, sensibilizar e comunicar 
para uma melhor nutrição

Uma forte liderança na nutrição é um elemento essencial 
para angariar o apoio e a compreensão necessários  
ao alcance de uma melhor nutrição. Em muitos países, 
estão a ser identificados defensores da nutrição, que 
são apoiados para sensibilizar para a nutrição. Foram 
identificados defensores da nutrição de alto nível em pelo 
menos 16 Países SUN (Benim, Camarões, Chade, Gâmbia, 
Guatemala, Indonésia, Malawi, Moçambique, Namíbia, 
Nepal, Níger, Nigéria, Peru, República do Quirguistão, 
Sri Lanka e Tanzânia) e estão em curso esforços para 
identificar defensores em mais 10 países. É possível 
distinguir três tipos genéricos de defensores da nutrição: 

 Î Políticos e deputados que têm um interesse 
particular pela nutrição e que buscam 
oportunidades de apoiar os esforços  
de fomento da nutrição. Vários países  
(na África Ocidental) formaram redes  
de deputados para lutar por uma melhor 
nutrição. No Peru, sucessivos candidatos 
presidenciais foram abordados durante  
as eleições para assumirem uma posição  
em relação à nutrição.

 Î Personalidades de alta visibilidade, como 
figuras do desporto que são reverenciadas, 
especialmente pelos jovens

 Î Cidadãos nomeados que foram reconhecidos 
através dos canais públicos como tendo 
desempenhado um papel excecional  
na promoção da nutrição 

Mobilizar, sensibilizar  
e comunicar para a nutrição: 
Que lições foram aprendidas?

Observações de  
David Nabarro, 
Coordenador do  
Movimento SUN
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1O Programa REACH (Renewed Efforts against Child Hunger and Malnutrition) é uma abordagem liderada pelos países que visa ampliar 
intervenções comprovadas e eficazes dirigidas à subnutrição infantil através da parceria e da ação coordenada das agências da ONU e de 
outras agências sob a liderança dos governos nacionais. 
2O Bangladesh é composto por 64 distritos (ou "zila"). Os distritos, por sua vez, estão subdivididos em 493 subdistritos ou cidades (ou 
"upazila").
3O Uganda é composto por 111 distritos. Cada distrito é, por sua vez, dividido em municípios e cada município é ainda dividido em 
submunicípios.
4O estudo O Custo da Fome em África é liderado pela Comissão da União Africana e pela Agência de Planeamento e Coordenação da 
NEPAD e apoiado pela Comissão Económica para África e pelo Programa Alimentar Mundial. É um estudo multipaíses que envolve 12 
países africanos cujo objetivo consiste em calcular os impactos económicos e sociais da subnutrição infantil em África.
5O GRUPO MANOFF, com sede em Washington, Estados Unidos, cria e aplica estratégias e métodos inovadores para resolver problemas 
nas áreas da saúde, planeamento familiar, nutrição, ambiente e VIH/SIDA. A Programação Centrada no Comportamento do MANOFF 
reside numa abordagem prática e comprovada, sistemática e consultiva às mudanças comportamentais de cidadãos, famílias e 
comunidades.
6A Iniciativa contra a Subnutrição Infantil é composta pela Action Contre la Faim, a Adventist Development and Relief Agency Peru, a 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a associação cristã PRISMA, a CARE Peru, a Caritas Peru, o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância, o Fundo das Nações Unidas para a População, a Future Generations, o Instituto de Investigação 
sobre a Nutrição, a Management Sciences for Health, a Mesa-Redonda da Redução da Pobreza, a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Plan International, o Programa Alimentar Mundial, a 
Welthungerhilfe e a World Vision Peru.
7Instituto Nacional de Estatística e Informática. Inquérito Demográfico e de Saúde Familiar - ENDES.  2007-2008, 2009, 2010, 2011.
8As unidades administrativas do Paquistão consistem em quatro províncias, um território da capital federal, dois territórios autónomos e 
disputados e um grupo de zonas tribais sob administração federal. Abaixo deste nível superior, existem mais quatro níveis administrativos, 
incluindo 27 departamentos, mais de uma centena de distritos (zillahs), mais de quatro centenas de sub-distritos (tehsils) e vários 
milhares de conselhos sindicais.
9Fonte: Today’s Newspaper. Domingo, 24 de novembro de 2013. "Media has crucial role in highlighting nutrition issues".
10O PROFILES é um processo desenvolvido pelo BASICS, um projeto financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID).  
O processo baseia-se nos conhecimentos científicos atuais para calcular o custo e a eficácia das intervenções propostas na área da 
nutrição. O PROFILES calcula o impacto sobre os indicadores de desenvolvimento, como a mortalidade, a morbidade, o desempenho 
escolar e a produtividade laboral, utilizando modelos epidemiológicos e demográficos, e, recorrendo a gráficos informáticos, apresenta os 
resultados aos decisores. O programa foi aplicado em mais de uma dezena de países de baixo rendimento.
11A UNITAID é uma iniciativa global de saúde maioritariamente financiada por uma taxa sobre os bilhetes de avião. Fundada em 2006 
pelos governos do Brasil, Chile, França, Noruega e Reino Unido, proporciona um financiamento sustentável com vista a combater as 
ineficiências nos mercados em termos de medicamentos, diagnóstico e prevenção para o VIH/SIDA, a malária e a tuberculose nos países 
em desenvolvimento. Está alojada na OMS, em Genebra.
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Mobilizar sociedades é fundamental 
para a melhoria da nutrição

Os atores aos níveis provincial, distrital e local estão a 
realizar uma mobilização crescente a fim de aumentar a 
consciencialização sobre a nutrição, sensibilizar para uma 
ação particular ou procurar responsabilização. As técnicas 
para mobilizar comunidades dependem do contexto e têm 
sido utilizados vários meios diferentes. O Bangladesh criou 
um Grupo de Trabalho sobre Mudanças Comportamentais 
que está a desenvolver estratégias eficazes para harmonizar 
as mensagens de comunicação sobre a nutrição. O Paquistão 
desenvolveu mensagens-chave sobre a nutrição saudável 
e materiais de comunicação pictóricos para trabalhar com 
as comunidades rurais e de agricultores, defendendo uma 
diversificação na produção e no consumo de alimentos. 
Eventos e campanhas, como a Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, os dias da saúde e as campanhas  
da Vitamina A, estão a ser aproveitados para destacar  
as questões em torno da nutrição infantil e promover 
mensagens relativas ao aleitamento materno, alimentação 
complementar e práticas dietéticas saudáveis em geral. Estas 
iniciativas são particularmente importantes, já que se centram 
na participação dos cidadãos. A sociedade civil tem um papel 
crucial a desempenhar na mobilização das comunidades e as 
alianças da sociedade civil do Movimento SUN estão a assumir 
uma forte posição de liderança neste aspeto.

Uma narrativa comum para a nutrição 
conduz a uma comunicação eficaz

A maioria dos atores reconhece a importância de participar  
a uma só voz na nutrição para mobilizar eficazmente o apoio 
da sociedade à nutrição. Em muitos países, as agências  
das Nações Unidas, as organizações da sociedade civil,  
as empresas e as instituições académicas estão a trabalhar 
em conjunto através de mecanismos multiatores a fim de 
desenvolver uma narrativa comum e persuasiva para a 
nutrição. Mais recentemente, agências das Nações Unidas 
colaboraram com outros parceiros de desenvolvimento  
no Bangladesh no sentido de criar uma narrativa comum  
de apoio aos esforços do governo no âmbito do fomento  
da nutrição. Um entendimento comum sobre a nutrição pode 
proporcionar uma sólida base para o debate entre os vários 
atores e setores e ajudar os governos a estabelecer políticas 
claras e programas que visam alcançar objetivos comuns. 

Está disponível uma diversidade  
de ferramentas 

Apesar de, em cada país, a "história da nutrição" ter 
moldes diferentes, dependendo do contexto específico e 
das prioridades de cada um, foi utilizado com sucesso um 
conjunto de ferramentas para chamar a atenção para as 
questões da nutrição e sensibilizar, comunicar e mobilizar  
para uma melhor nutrição. Vários países estão a utilizar  
a justificação do investimento na nutrição para colocar em 
destaque o custo económico da malnutrição e os benefícios 
que uma melhor nutrição pode oferecer. Os estudos sobre  
o Custo da Fome em África estão concluídos ou em curso em 
12 países: Botsuana, Burkina Faso, Camarões, Egito, Etiópia, 
Gana, Malawi, Mauritânia, Quénia, Ruanda, Suazilândia  
e Uganda. Estes estudos destinam-se a calcular os impactos 
económicos e sociais da subnutrição infantil em África 

através da análise de conjuntos de dados de inquéritos de 
grande escala. De igual modo, no Tadjiquistão e na República 
do Quirguistão, análises da situação adaptadas sobre os 
resultados económicos de uma programação alargada sobre 
a nutrição fornecem dados concretos convincentes sobre o 
potencial para melhorar os resultados da saúde e da economia 
através da ampliação de intervenções eficazes na nutrição.

Foi aplicada a metodologia PROFILES à nutrição para calcular 
os benefícios de uma melhor nutrição para os resultados  
da saúde e do desenvolvimento e, de modo inverso,  
as consequências para os cidadãos e para a sociedade  
se a nutrição não melhorar. Pelo menos sete Países SUN 
adotaram a metodologia PROFILES: Camarões, Etiópia,  
Gana, Mali, Nigéria, Tanzânia e Vietname.

Uma apresentação multimédia inovadora intitulada "Nutrição 
em Ascensão", através do projeto RENEW (Reenergizing 
Nutrition Expanding Worldwide), tem sido utilizada para 
envolver legisladores e líderes no Bangladesh, na Nigéria  
e no Quénia. As apresentações revelam os últimos dados,  
as novas intervenções e os benefícios associados à prevenção 
da malnutrição recorrendo a tecnologias avançadas e 
ao pioneiro software Trendalyzer (gráfico de bolhas), 
desenvolvido por Hans Rosling na Fundação Gapminder. 

Futuros desafios e oportunidades

Existem inúmeras atividades a decorrer nos Países SUN 
para elevar a consciencialização sobre a nutrição, criar 
compromissos e aumentar os recursos. É importante que  
as prioridades para a mobilização social, a sensibilização  
e a comunicação sejam definidas para que as diversas ações 
estejam direcionadas para alcançar os mesmos fins. Reunir 
os atores em torno de um quadro comum ou estratégia para 
a mobilização social, a sensibilização e a comunicação em 
matéria de nutrição é, assim, um primeiro passo importante.  

Alguns dos artigos sobre os países destacaram a ausência 
de financiamento e recursos para atividades de mobilização 
social, sensibilização e comunicação aos níveis nacional,  
sub-regional e local. Nalguns casos, os doadores e as 
organizações da sociedade civil estão a fornecer recursos  
para colmatar as lacunas de financiamento. Noutros casos, 
essas necessidades de recursos continuam a aguardar 
resposta. Alguns artigos também chamaram a atenção para  
a ausência de recursos humanos e conhecimentos específicos, 
especialmente no que respeita a campanhas de comunicação 
multimédia e sensibilização. À medida que são desenvolvidas, 
as estratégias de mobilização social, sensibilização e 
comunicação poderiam tirar partido de financiamento  
para reforço de capacidades nas comunicações estratégicas  
e procurar oportunidades para potenciar parcerias com  
o setor privado, os meios de comunicação e a sociedade civil a 
fim de obter a experiência necessária ou divulgar mensagens. 

Outro desafio destacado foi o do desenvolvimento  
de mensagens-chave que funcionem entre os setores  
e para diferentes públicos. Explicar como uma abordagem 
multissetorial à nutrição funciona na prática pode ser 
complicado, especialmente quando existem termos técnicos 
ou diferenças de terminologia entre os setores. As mensagens 
nutricionais mais eficazes são aquelas que ecoam em vários 
grupos de atores e setores. Criar a base de dados concretos 
sobre a malnutrição e abordagens que funcionam no contexto 
do país contribui para a formulação das mensagens. 

Identificar e equipar mensageiros, desde defensores de alto 
nível ao pessoal da linha de frente, também é fundamental.  
Nalguns países, os atores identificaram a necessidade de 

reforçar as capacidades das organizações locais da sociedade 
civil que trabalham diretamente nas comunidades para 
desenvolver e implementar estratégias de comunicação. 
Identificar e preparar líderes de alto nível para se tornarem 
defensores e comunicadores eficazes para o fomento da 
nutrição também exige o apoio de especialistas.

Integrar a monitorização, a avaliação e a aprendizagem 
em estratégias de mobilização social, sensibilização e 
comunicação é essencial para que o sucesso ou fracasso  
de uma campanha ou abordagem específica possa ser 
avaliado. Será que uma campanha de comunicação ou  
de mobilização de massas está a funcionar e é 
economicamente racional? Que técnicas estão  
a funcionar melhor? O que é necessário mudar?

   

Conclusão

A mobilização social, sensibilização e comunicação 
constituem uma prioridade crescente para os Países 
SUN e são cada vez mais vistas como parte integrante 
da estratégia nacional de nutrição. Os países estão em 
fases muito diferentes e empregam uma diversidade de 
abordagens e técnicas. É crucial desenvolver uma estratégia 
de mobilização social, sensibilização e comunicação ou um 
plano para o fomento da nutrição que conte com os recursos 
adequados e possua indicadores e valores de referência 
claros.

 



DESEJA MAIS INFORMAÇÕES?
Aceda a www.scalingupnutrition.org  

para obter mais informações sobre o Movimento SUN.

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

Aproprie-se desta agenda e impulsione-a  
– mas impulsione-a seriamente. Os alimentos  
nutritivos têm de acabar no prato das crianças 
 africanas e das mães africanas.

Sra. Graça Machel


