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Monitorização e Relatório de Progresso Anual do Movimento SUN, 2015
A fim de garantir esforços de responsabilização mútua para o fomento da nutrição, foi
estabelecido em 2012 um Quadro de M&A abrangente do Movimento SUN para ajudar a
avaliar os progressos alcançados pelo Movimento SUN. O formato de recolha de
informações está organizado em torno dos quatro processos do SUN.
O progresso em cada um dos quatro processos é avaliado pela análise das mudanças
comportamentais dos atores do SUN ao nível nacional. Para cada um dos quatro processos
do SUN, o nível de comportamento é determinado pela utilização de um percurso de
mudança. Cada caminho tem as suas etapas, designadas por Marcadores de Progresso (MP).
Os MP indicam níveis de comportamento que podem ser esperados à medida que o
Movimento SUN evolui. Cada MP conta com uma explicação mais elaborada com uma
narrativa e exemplos/sinais de comportamento para ajudar a determinar se as
etapas/marcadores de progresso se encontram nas categorias i) não aplicável (N.A.), ii) não
iniciado (0), iii) iniciado (pontuação 1), iv) em curso (pontuação 2), v) quase concluído
(pontuação 3) ou vi) concluído (pontuação 4) no país. (Tal como demonstrado no quadro de
critérios de avaliação.)
A utilização dos Marcadores de Progresso baseia-se numa metodologia de Levantamento de
Resultados: um popular método para acompanhar alterações comportamentais como veículo
para o progresso em ambientes de desenvolvimento complexos e não lineares.

Formato Proposto: Autoavaliação Nacional da Plataforma Multiatores

Cada plataforma multiatores nacional do Movimento SUN irá reunir-se para avaliar o estado
dos esforços de fomento da nutrição. O objetivo consiste em avaliar os progressos
alcançados pela plataforma nacional em 2015 (abril de 2014-abril de 2015).
Na primeira sessão, grupos mistos (representando os diferentes atores) irão propor uma
classificação conjunta da plataforma. Na segunda sessão, redes separadas irão avaliar a sua
própria rede/grupos de atores.
SESSÃO 1 (Avaliação dos progressos alcançados pela plataforma multiatores (A
funcionar em 2 grupos mistos)
1. Avaliação dos progressos alcançados pela plataforma NO SEU CONJUNTO utilizando
as classificações do quadro de critérios.
2. Cada um dos dois grupos debate e avalia dois processos (assim, no total, são 21
pontuações para 21 etapas/marcadores de progresso).
3. É importante fornecer alguns dados concretos subjacentes a cada classificação.
4. Toda a plataforma multiatores debate a avaliação e oferece sugestões para melhorias.
SESSÃO 2 (Contribuição da Rede/Grupo de atores)
1. Debata com os seus colegas da rede e faça breves descrições das principais contribuições
efetuadas para cada um dos quatro processos.
2. Toda a plataforma multiatores se reúne para debater a avaliação geral.
Toda a avaliação, informações e contactos serão registados no relatório de avaliação nacional
final. Estes dados serão integrados no Relatório de Progresso Anual de 2015 do Movimento
Global SUN
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PROCESSO 1: Reunião das pessoas no mesmo espaço
Os mecanismos de coordenação reforçados ao nível nacional e subnacional possibilitam que os atores nacionais colaborem melhor para obterem efeitos nutricionais
aperfeiçoados. As plataformas multiatores em funcionamento permitem o alcance de resultados conjuntos através de interações facilitadas em questões relacionadas com a
nutrição entre atores relevantes para o setor. As plataformas multiatores em funcionamento permitem a mobilização e o envolvimento dos atores relevantes, ajudam os
organismos nacionais relevantes a tomar decisões, contribuem para o consenso em torno de interesses e recomendações conjuntos e fomentam o diálogo ao nível local.
Marcador de progresso 1.1: Selecionar/desenvolver mecanismos de coordenação
Este marcador de progresso analisa até que ponto os mecanismos de
 Estrutura formal em vigor
coordenação estão estabelecidos ao nível governamental e são regularmente o Entidade convocadora de alto nível do governo (apoio político)
convocados por responsáveis de alto nível. Indica se grupos de interesse
 Ponto Focal Governamental do SUN como coordenador
não estatais como Agências da ONU, doadores, organizações da sociedade  Convocar a PMA com regularidade
civil e empresas se organizaram em redes com funções de convocação e
 Pontos Focais da Rede/Grupos de Atores-Chave, como, por exemplo, Convocador de
coordenação, incluindo a nomeação de pontos focais ou convocadores, o
Doadores, Coordenadores da Sociedade Civil, Ponto Focal da ONU, Responsável de Ligação
estabelecimento de termos de referência e outros tipos de disposições
das Empresas, Representante do Universo Académico
habilitadoras.
Marcador de progresso 1.2: Coordenar internamente e aumentar a adesão/colaborar com outros intervenientes para alargar a influência
Este marcador de progresso analisa até que ponto os mecanismos de
 Expandir a PMA para contar com a participação de “novos” membros
coordenação estabelecidos pelo governo e por grupos de interesse não
o Participação de outros ministérios relevantes
estatais conseguem estabelecer contacto com membros relevantes de vários o Envolver ativamente a liderança política de nível executivo
setores e outros intervenientes, a fim de ampliar a influência coletiva em
 Identificar um processo para que o nível central possa fornecer respostas e envolver os níveis
questões relevantes para a nutrição. Avalia também até que ponto os níveis
locais, incluindo a comunidade.
locais estão envolvidos na abordagem setorial multiatores na nutrição
 A Rede/Grupos de Atores-Chave esforçam-se por incluir novos membros, como, por
(descentralização das plataformas).
exemplo, Parceiros de Desenvolvimento, Diversos Grupos da Sociedade Civil, Parcerias do
Setor Privado
o Identificar e mobilizar o envolvimento dos respetivos atores
Marcador de progresso 1.3: Participar/contribuir para a Plataforma Multiatores (PMA)
Este marcador de progresso analisa o funcionamento real das plataformas
 Garantir que a PMA oferece resultados eficazes
multiatores a fim de facilitar interações regulares entre os atores relevantes.
o Utilizar com regularidade a plataforma para interação dos atores dos setores de relevo
Indica a capacidade de as plataformas multiatores envolverem ativamente
relativamente a assuntos relacionados com a nutrição
todos os atores, estabelecerem agendas significativas, alcançarem o
o Fazer com que a plataforma chegue a acordo relativamente à agenda/priorização de assuntos
consenso para influenciar o processo de tomadas de decisões e assumirem
o Utilizar resultados para sensibilizar/influenciar outras entidades decisoras
a apropriação e a responsabilização mútuas pelos resultados.
 A Rede/Grupos de Atores-Chave estabelecem ligações com Redes Internacionais e
contribuem para a PMA/ações de nutrição, como, por exemplo, financeiras, de defesa,
envolvimento ativo
Marcador de progresso 1.4: Acompanhar, relatar e refletir de forma crítica sobre os respetivos contributos e realizações
Este marcador de progresso analisa a capacidade das plataformas
 Acompanhar e relatar regularmente os procedimentos e resultados da PMA (incluindo em
multiatores no seu todo de serem responsabilizadas pelos resultados e
sítios Web relevantes, outros materiais de comunicação)
realizações coletivos. Este marcador de progresso implica que os grupos de  A Rede/Grupos de Atores-Chave registam compromissos, como, por exemplo,
interesse nas plataformas multiatores sejam capazes de acompanhar e
compromissos financeiros e compromissos da Nutrição para o Crescimento, entre outros
relatar sobre os respetivos contributos e realizações.
Marcador de progresso 1.5: Manter o impacto da plataforma multiatores
Este marcador de progresso analisa de que forma a abordagem multiatores  Integrar o mecanismo da PMA relativo à nutrição nos mecanismos nacionais de planeamento
à nutrição está institucionalizada em mecanismos nacionais de planeamento
do desenvolvimento e envolvimento contínuo do nível executivo do poder político
do desenvolvimento e em compromissos políticos duradouros, não
independentemente da rotatividade
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 Compromissos Institucionais da Rede/Grupos de Atores-Chave e partilha contínua de
informação

A existência de um quadro político e jurídico coerente deve informar e orientar a forma como os atores nacionais trabalham em conjunto para a obtenção de melhores
resultados nutricionais. Políticas, estratégias e leis atualizadas são fundamentais para prevenir conflitos de interesses entre o amplo leque de intervenientes envolvidos num
tópico social complexo como a nutrição.
Marcador de progresso 2.1: Analisar as políticas e os programas existentes com relevância para a nutrição
Este marcador de progresso determina até que ponto as políticas e leis
 Analisar o contexto e avaliar as políticas e regulamentações existentes
relevantes para a nutrição existentes foram analisadas utilizando processos
o Existência de documentos de avaliação/panorâmicas
consultivos. Indica a disponibilidade de documentos de avaliação e de
 Reflexão sobre as políticas existentes e o quadro jurídico
análise do contexto que possa informar e orientar a elaboração de políticas.
o Existência de documentos de análise/processos consultivos
Marcador de progresso 2.2: Os atores nacionais integram a nutrição nas políticas e estratégias próprias
Este marcador de progresso analisa até que ponto os atores nacionais
 As Redes/Grupos de Atores-Chave alinham-se com prioridades lideradas pelo governo para
refletem as prioridades e leis nacionais relativas à nutrição quando
o fomento da nutrição
desenvolvem os seus próprios documentos orientadores. Este aspeto é
 Priorização da nutrição em planos nacionais da Rede/Grupos de Atores-Chave, como por
encarado como um pré-requisito para o alinhamento eficaz dos parceiros
exemplo, Ministérios, UNDAF, Planos Nacionais de Doadores, Estratégias e Programas da
não estatais com as prioridades governamentais.
Sociedade Civil
Marcador de progresso 2.3: Coordenar/harmonizar os contributos dos membros para o quadro político e jurídico
Este marcador de progresso analisa até que ponto os atores nacionais
 Coordenar políticas e regulamentação sobre nutrição entre os ministérios visados
coordenam os seus contributos a fim de assegurar o desenvolvimento de
Exemplo - Existência de diretrizes/recomendações/apoio ministeriais a nível nacional para
um quadro político e legislativo coerente. Concentra-se no papel da
a integração da nutrição em políticas setoriais. - A Rede Individual/Grupos de Atores-Chave
narrativa comum e de declarações conjuntas para influenciar eficazmente a
coordenam e harmonizam os contributos para as políticas nacionais relacionadas com a
elaboração de políticas.
nutrição
Marcador de progresso 2.4: Desenvolver/atualizar novas políticas/quadro jurídico através da influência/defesa
Este marcador de progresso analisa até que ponto os atores nacionais estão  Analisar/rever o quadro jurídico/as políticas com o auxílio de outros membros da plataforma
aptos a contribuir, influenciar e promover o desenvolvimento de um
para garantir a qualidade. - Existência de políticas e estratégias atualizadas específicas da
quadro político e jurídico novo ou atualizado para uma melhor nutrição.
nutrição e noutras áreas relacionadas com a nutrição, como a agricultura e a segurança
Centra-se na forma como os países definem a coerência política e jurídica
alimentar, a redução da pobreza e o desenvolvimento, a saúde pública, a educação e a proteção
em diferentes ministérios e tentam alargar o apoio político através do
social. - Existência de legislação extensiva relevante para a nutrição centrada nos Códigos
incentivo do envolvimento parlamentar.
Internacionais de Substitutos do Leite Materno, enriquecimento alimentar e licença de
maternidade e políticas que capacitam as mulheres. - Garantir a coerência política da nutrição
com outras políticas relacionadas com o desenvolvimento, como o comércio, a agricultura e
outras (Debate da coerência política entre o Governo e os atores-chave).- Atenção e apoio do
parlamento (por exemplo, grupos que lidam especificamente com a nutrição, votos de apoio
a mudanças sugeridas pela PMA)
 A Rede/Grupos de Atores-Chave promovem a integração da nutrição nas políticas nacionais
e noutras ações de desenvolvimento relacionadas.
Marcador de progresso 2.5: Disseminar políticas e operacionalizar/fazer aplicar o quadro jurídico
Este marcador de progresso analisa até que ponto estão em vigor
 Disseminar/promover políticas/quadro jurídico junto dos públicos-alvo relevantes
estratégias de sensibilização e comunicação para apoiar a disseminação de
o Publicações, documentação explicativa, comunicados de imprensa, workshops?
políticas relevantes. Observa também a disponibilidade de mecanismos
o Sensibilização e defesa suplementares com base em políticas nacionais por parte da
para operacionalizar e aplicar leis como o Código Internacional de
Rede/Grupos de Atores-Chave
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Comercialização dos Substitutos do Leite Materno, Leis de Licença de
Maternidade, Legislação sobre Enriquecimento de Alimentos e o Direito à
Alimentação, entre outras.
Marcador de progresso 2.6: Acompanhar e relatar para orientar e aprender e manter o impacto das políticas
Este marcador de progresso analisa até que ponto as políticas e leis
 Existência e utilização de estudos de políticas, relatórios de monitorização da investigação,
existentes foram analisadas e avaliadas para documentar as melhores
avaliações de impacto, etc.
práticas e até que ponto as lições disponíveis são partilhadas pelos
 Contribuição da rede/grupos individuais de atores para a aprendizagem mútua
diferentes grupos de interesse no interior das plataformas multiatores.

Processo 3: Alinhar ações em torno de um Quadro Comum de Resultados (QCR)

O alinhamento de ações em torno de setores que contribuem significativamente para a melhoria da nutrição demonstra até que ponto os vários atores estão a trabalhar
eficazmente em conjunto e até que ponto as políticas e legislações são operacionalizadas a fim de assegurar que todas as pessoas, em especial as mulheres e as crianças,
beneficiem de um estado de nutrição melhorado.
Marcador de progresso 3.1: Alinhar os programas próprios com as políticas nacionais relevantes para a nutrição
Este marcador de progresso analisa até que ponto os atores nacionais (em especial as Redes) estão aptos a alinhar os seus próprios planos e programação da nutrição a fim
de refletir as políticas e prioridades nacionais. Centra-se no alinhamento dos resultados com os setores e atores relevantes que contribuem significativamente para uma
melhor nutrição. Por exemplo: definições de papéis entre as Agências da ONU apoiantes, doadores que alinham os programas com as prioridades nacionais em matéria de
nutrição, o papel das empresas, a contribuição das sociedades civis
Marcador de progresso 3.2: Transpor o quadro político/jurídico para um Quadro Comum de Resultados (QCR) acionável para o fomento da nutrição
Este marcador de progresso analisa até que ponto os atores nacionais estão  Agenda/plano nacional para a nutrição bem definidos, Inclusão de programas específicos e
aptos a definir um Quadro Comum de Resultados a fim de alinhar
sensíveis à nutrição
eficazmente as intervenções direcionadas para uma melhor nutrição. Entre
o Prioridades e papéis definidos para a Rede/grupos individuais de atores\
os elementos que devem orientar as ações contam-se os seguintes: a
o A Rede/grupos individuais de atores contribuem para o desenvolvimento da agenda comum
existência de um plano de implementação, a disponibilidade de custos
e para a definição de objetivos de fomento da nutrição
unitários que se baseiem em pressupostos claros de transparência e
replicação e a definição de indicadores padrão fundamentais para fins de
monitorização e avaliação.
Marcador de progresso 3.3: Organizar a implementação do Quadro Comum de Resultados
Este marcador de progresso analisa especificamente a capacidade nacional
 Mobilizar e desenvolver a capacidade das entidades implementadoras em linha com as
e local de implementar as ações planeadas. Tal exige, por um lado, uma
condições de implementação
clara compreensão das lacunas em termos da capacidade de execução e, por o Identificação e definição de papéis e tarefas das entidades implementadoras
outro, a disposição, por parte dos atores nacionais e globais, de
o Existência de intervenções de desenvolvimento de capacidades
mobilizarem os seus conhecimentos técnicos para responder
 Mobilização e atribuição de recursos para a implementação
atempadamente às necessidades identificadas de uma forma coordenada.
 Contribuição da rede/grupos individuais de atores para o desenvolvimento de capacidades
Marcador de progresso 3.4: Gerir a implementação do Quadro Comum de Resultados
Este marcador de progresso analisa especificamente de que forma os
 Sistema de Monitorização e Avaliação em vigor com indicadores claros definidos pelos atores
sistemas de informação são utilizados para monitorizar a implementação de
nacionais
ações para uma melhor nutrição. Analisa especificamente a disponibilidade
o Existência de relatórios de progresso
de relatórios de progresso conjuntos que possam informar
o Existência de visitas de monitorização e de relatórios de monitorização do progresso
significativamente o ajustamento das intervenções e contribuir para uma
o Ajustes dos planos, incluindo orçamentos, com base na análise de desempenho
seleção harmonizada e para a prestação coordenada do serviço entre os
atores nacionais.
Marcador de progresso 3.5: Avaliar para manter o impacto
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 Avaliação da agenda nacional da nutrição
 Reter e partilhar as lições aprendidas
o Influência sobre a cobertura de programas específicos da nutrição e sensíveis à nutrição
o Partilhar lições com o Movimento Global em geral, contribuindo para fóruns internacionais

Processo 4: Acompanhamento financeiro e mobilização de recursos
Avaliar a viabilidade financeira dos planos nacionais para ampliar ações orientadas para uma melhor nutrição é essencial para determinar os requisitos do financiamento. Este
último baseia-se na capacidade de acompanhar a despesa planeada e real em nutrição pelos ministérios relevantes e pelos parceiros externos. A existência de planos com
intervenções claramente custeadas ajuda as autoridades governamentais e os atores-chave (por exemplo, ONU, Doadores, Empresas, Sociedade Civil) a alinhar e atribuir
recursos para as prioridades nacionais, prever o orçamento necessário para a implementação e identificar lacunas financeiras.
Marcador de progresso 4.1: Avaliar a viabilidade financeira
Este marcador de progresso analisa até que ponto todos os atores nacionais  Identificar a despesa atual, tanto a sensível à nutrição como a específica da nutrição, dividida
estão aptos a contribuir para a orçamentação com base numa análise da
por setores
despesa atual ou numa estimativa dos custos unitários das intervenções em
o Existência de elementos de um sistema de monitorização para a gestão financeira específica
setores relevantes (específicos da nutrição e sensíveis à nutrição).
da nutrição
o Existência de relatórios/estudos da despesa passados
 Existência de planos orçamentados tanto para a implementação do QCR como para o
desenvolvimento de capacidades (financeiras)
 Panorâmica da contribuição própria para programas/ações relacionados com a nutrição por
parte da rede/grupos individuais de atores
Marcador de progresso 4.2: Acompanhar e prestar contas (de forma transparente) da despesa em nutrição
Este marcador de progresso analisa até que ponto os governos e todos os
 Registar e reportar sobre a despesa específica da nutrição, dividida em apoio próprio e apoio
outros atores nacionais estão aptos a acompanhar a sua despesa planeada e
externo
(se viável) real na nutrição observando intervenções específicas da nutrição
o Relatórios de desembolsos/despesas
e sensíveis à nutrição em setores relevantes e a partilhar de forma
 Reter e partilhar lições respeitantes ao financiamento em todo o movimento
transparente com outros parceiros da PMA, incluindo o governo.
o Relatórios financeiros regulares
o Relatórios de auditoria independentes
Acompanhamento da despesa em ações relacionadas com a nutrição por parte da rede/atores
individuais
Marcador de progresso 4.3: Aumentar e alinhar os recursos, incluindo a colmatação de lacunas de financiamento
Este marcador de progresso analisa especificamente a capacidade dos
 Aumentar a dotação orçamental do governo
governos e de outros atores nacionais de identificar lacunas financeiras e
o Contribuição nacional alinhada com o Quadro Comum de Resultados para a nutrição
mobilizar fundos adicionais através de uma maior harmonização e afetação  Identificar cobertura financeira e reduzir lacunas financeiras através da mobilização de
de orçamentos, ações de defesa e estabelecimento de mecanismos
recursos adicionais (próprios e externos)
específicos.
 A rede/atores individuais avaliam as necessidades financeiras adicionais, investimento
contínuo na nutrição, defesa contínua para a atribuição de recursos a ações relacionadas com
a nutrição
Marcador de progresso 4.4: Honrar os compromissos e converter compromissos em desembolsos
Este marcador de progresso analisa a forma como os governos e outros
 Honrar os respetivos compromissos e procurar a concretização de compromissos externos
atores nacionais estão aptos a converter promessas em desembolsos. Inclui
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o Dotações orçamentais do Governo e dos Ministérios para entidades implementadoras
relacionadas com a nutrição
o Percentagem (%) de compromissos externos recebidos pelo governo
o Compromisso e desembolso de fundos por parte da rede/atores individuais
Marcador de progresso 4.5: Assegurar a previsibilidade do financiamento plurianual para manter o impacto
Este marcador de progresso analisa especificamente a forma como os
 Participar na definição de uma estratégia financeira a longo prazo e flexível
governos e os atores nacionais se empenham coletivamente num
o Contribuições internas estáveis ou crescentes e flexíveis
financiamento previsível de longo prazo a fim de assegurar resultados e
o Redução de lacunas financeiras
impacto. Avalia mudanças importantes como o continuum entre o
o Existência de resoluções/projeções financeiras a longo prazo/plurianuais
financiamento humanitário de curto prazo e o financiamento de
desenvolvimento de longo prazo, o estabelecimento de mecanismos de
financiamento flexíveis mas previsíveis e a colmatação sustentável de
lacunas de financiamento.
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Avaliação da viabilidade financeira

4
3

Conversão do quadro
político/jurídico no Quadro de
Resultados Comum (QRC) para o
SUN

Organização da implementação do
QRC

QUADRO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
N.A.
0
1
Não aplicável
Não iniciado
Iniciado
Marcador de Progresso não
Nada foi
Planeamento
aplicável ao contexto corrente
estabelecido
iniciado

4
3
2
1
0

Acompanhamento e relato de resultados
para orientação e
aprendizagem/Sustentação do impacto
das políticas

Envolvimento com/contributo
para a PMA

Alinhamento dos programas
próprios com as políticas nacionais
relevantes para a nutrição

4
Concluído
Análise das políticas e dos programas
relevantes para a nutrição existentes

Processo 2

Seleção/desenvolvimento de
mecanismos de coordenação a
nível nacional

3

3
Quase concluído

Asseguração da
previsibilidade/sustentação do
impacto/financiamento plurianual

2
1

Acompanhamento e contabilização
(transparente) das despesas

0

Implantação do programa.
Cumprimento de compromissos
(conversão das promessas em
desembolsos)

2
Em curso
Planeamento iniciado e
implementação iniciada

3
Quase concluído
Implementação completa com etapas
graduais para os processos se
tornarem operacionais

Ampliação e harmonização do
planeamento e das dotações
orçamentais (incluindo o
preenchimento das lacunas)

4
Concluído
Totalmente operacional/Objetivo
alcançado/Em curso com
monitorização continuada

