Monitorização do Progresso do Movimento SUN, 2015
Um Guia Informativo para os Atores Envolvidos
Em que ponto nos encontramos?
O ano de 2015 representa um ponto crítico para o Movimento para o Fomento da
Nutrição (SUN) na medida em que representa o término do Estratégia para 20122015. A Avaliação Exaustiva Independente do Movimento identificou pontos-chave
que irão informar a direção estratégica para além de 2015. A estratégia e a abordagem
novas baseiam-se nos êxitos alcançados e na resolução dos desafios identificados,
mas irão aperfeiçoar a responsabilização e melhorar o apoio aos esforços nacionais
de fomento da nutrição.
Porquê avaliar os progressos?
Reconhecendo os diferentes requisitos de monitorização e os ciclos dos países que
integram o Movimento, o exercício de autoavaliação de 2015 consiste em apresentar
uma panorâmica da evolução e estado atual de transformações institucionais para a
intensificação dos esforços de nutrição nos países. A essência dessas transformações
institucionais importantes são incorporados nos quatro objectivos estratégicos
definidos na Estratégia Movimento SUN 2012-2015. Tendo utilizado a mesma
metodologia de avaliação em 2014, o relatório deste ano garantirá a consistência na
demonstração dos progressos alcançados e, em simultâneo, constituirá uma
oportunidade para todos os atores se reunirem, confirmarem prioridades, avaliarem
os progressos alcançados e revitalizarem os métodos de trabalho e as relações
enquanto identificam os principais obstáculos existentes.
Quem será envolvido?
O relatório sobre os progressos alcançados no Movimento SUN é liderado pelo país
e conta com o apoio do Secretariado do SUN e das Redes de Apoio ao Movimento
SUN. A avaliação dos progressos alcançados nos países será liderada pelos Pontos
Focais do SUN nos Países, com o apoio continuado de todos os atores nacionais
(Governo, ONU, Sociedade Civil, Empresas, Doadores e participantes Académica,
se disponível).
Quando irá acontecer?
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A Metodologia
Os relatórios sobre os Progressos Alcançados pelo Movimento SUN baseiam-se
fortemente na Monitorização dos Resultados para apresentar o estado de
transformações institucionais que acontecem em países. Estes são estruturados em
torno dos quatro processos (em conformidade com os quatro objetivos estratégicos)
contidos na Estratégia do Movimento SUN para 2012-2015:
 Processo Um: Trazer as pessoas para um espaço de ação partilhado
 Processo Dois: Assegurar um quadro político e jurídico coerente
 Processo Três: Alinhar em torno de um Quadro Comum de Resultados
 Processo Quatro: Acompanhamento financeiro e mobilização de recursos
O levantamento de resultados reconhece que os intervenientes (indivíduos,
organizações e redes) estão a impulsionar os processos de mudança. Utilizando
autoavaliações efetuadas pelos diversos intervenientes como um quadro de
responsabilização mútuo, com o objetivo de permitir a futura direção e aprendizagem
em todo o Movimento no âmbito do Movimento SUN, analisa de que forma o
comportamento dos intervenientes institucionais (ou seja, o governo e os vários
grupos de interesse envolvidos no Movimento) está a mudar no contexto dos quatro
processos que são considerados como fundamental para o fomento da nutrição.
i. Marcadores de Progresso (MP) – Compreender os resultados
comportamentais que sustentam os quatro Processos do SUN
No centro desta abordagem de levantamento de resultados encontra-se um conjunto
de marcadores de progresso (MP) que ilustram os resultados comportamentais que
se espera que sejam demonstrados pelos vários intervenientes nos esforços de
fomento da nutrição.
A avaliação oferece uma oportunidade de observar estas mudanças comportamentais
nos quatro processos. Para este efeito, é identificado um conjunto de marcadores de
progresso para cada processo que ajudam a revelar os comportamentos evolutivos –
relações, ações, atividades, políticas e/ou práticas – ao longo de um período de
tempo. As observações relativas a cada marcador de progresso são avaliadas de
acordo com os seguintes critérios:
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Manual de Facilitação
Autoavaliação pela Plataforma Multiatores Nacional
 Uma reunião da plataforma multiatores nacional para avaliar os
progressos alcançados nos esforços de fomento da nutrição
Quem?
 Participantes: 2 a 4 representantes relevantes das redes de atores
(Doadores, Sociedade Civil, ONU, Empresas, Universo
Académico) e do Governo
Resultado  Avaliação validada dos progressos alcançados (abril de 2014-abril
de 2015) da plataforma nacional em relação aos 4 processos do
SUN
O quê?

i. Formato proposto para a reunião de Autoavaliação
1.  Boas-vindas e registo dos participantes
2.  Objetivo e Introdução

3.
4.

5.

6.

o Autoavaliação Nacional dos progressos alcançados no SUN em 2015 (abril de 2014-abril
de 2015) relativamente aos quatro processos que sustentam o Movimento SUN
o Identificação de desafios e sugestões para melhorar o desempenho
o Em junho, o Secretariado do Movimento SUN irá compilar os contributos de todos os
países, complementados com dados globais sobre o impacto, numa análise abrangente
dos progressos do Movimento SUN para 2014-2015
 Breve apresentação sobre a avaliação dos progressos do SUN (Análise da avaliação
nacional para 2014 e marcadores de progresso)
 Avaliação dos progressos alcançados pela plataforma multiatores
o Sessão 1 - Avaliação dos progressos alcançados pela plataforma NO SEU
CONJUNTO (Utilizando a REF.ª 2)
o Dois (2) grupos mistos de modo a que ambos sejam tão representativos dos diversos
atores quanto possível (Grupos 1 e 2)
o Cada grupo irá avaliar DOIS processos utilizando o quadro de critérios
o Nomear facilitadores para cada grupo para registar classificações e sugestões
o O Grupo 1 classifica os processos 1 e 2 (REF.ª 3a e 3b), o Grupo 2 classifica os processos
3 e 4 (REF.ª 3c e 3d).
o É importante fornecer explicações/dados concretos para cada classificação
 Discussão em grupo de toda a avaliação
 Sessão 2 – Descrição do contributo das Redes (Utilizando a REF.ª 2)
o 5 grupos de Redes: 1) doadores, 2) sociedade civil, 3) ONU, 4) empresas, 5) Governo
o Cada Rede descreve os contributos efetuados para cada processo
 Discussão em grupo de toda a avaliação
 Avaliação final a registar no formato de relatório final (REF.ª 4) e partilhada com todos os
atores para validação.
 Relatório nacional final (REF.ª 4) a partilhar com o SMS (em maio) para inclusão no
Relatório de Progresso Anual do Movimento SUN para 2015
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iii. Processos e Marcadores de Progresso para as Autoavaliações dos Países em
2015
Processo 1: Reunião das pessoas no mesmo espaço
Marcador de Progresso 1
Marcador de Progresso 2
Marcador de Progresso 3
Marcador de Progresso 4
Marcador de Progresso 5

Selecionar/desenvolver mecanismos de coordenação a nível nacional
Coordenar internamente e aumentar a adesão/
colaborar com outros intervenientes para alargar a influência
Participar/contribuir para a PMA
Acompanhar e relatar sobre o contributo próprio para a PMA
Manter o impacto da PMA

Processo 2: Quadro político e jurídico coerente
Marcador de Progresso 1
Marcador de Progresso 2
Marcador de Progresso 3
Marcador de Progresso 4
Marcador de Progresso 5
Marcador de Progresso 6

Analisar as políticas e os programas existentes com relevância para a nutrição
Integrar a nutrição nas políticas e estratégias próprias
Coordenar/harmonizar s contributos dos membros para o desenvolvimento
do quadro político/jurídico
Influenciar o desenvolvimento do quadro político/jurídico através de ações
de defesa/contributos
Disseminar as políticas e operacionalizar/fazer aplicar o quadro jurídico
Acompanhar e relatar resultados para orientar e aprender/manter o impacto
das políticas

Processo 3: Quadro Comum de Resultados para o Plano Nacional de Nutrição (programação
harmonizada)
Marcador de Progresso 1
Marcador de Progresso 2
Marcador de Progresso 3
Marcador de Progresso 4
Marcador de Progresso 5

Alinhar os programas próprios com as políticas nacionais relevantes para a
nutrição
Transpor o quadro político/jurídico para o Quadro Comum de Resultados
(QCR) do SUN
Organizar a implementação do QCR
Gerir a implementação do QCR
Acompanhar e relatar os resultados de implementação para orientação e
aprendizagem/avaliação sustentação fim de manter o impacto

Processo 4: Acompanhamento financeiro e mobilização de recursos
Marcador de Progresso 1
Marcador de Progresso 2
Marcador de Progresso 3
Marcador de Progresso 4
Marcador de Progresso 5

Avaliar a viabilidade financeira
Acompanhar e prestar contas (de forma transparente) das despesas
Aumentar e alinhar os recursos (incluindo a colmatação de lacunas)
Honrar os compromissos (converter compromissos em desembolsos)
Assegurar a previsibilidade/manter o impacto/o financiamento plurianual
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