Anexo
Análise dos planos nacionais de nutrição exemplos nacionais
Critérios
Critérios

País

Plano

Extracto

1. WASH é mencionado
nas análises de
contexto? (por
exemplo, reconhecemse as associações
entre WASH e a
nutrição? Menção da
diarreia? Menção das
intervenções sensíveis
à nutrição?)

Camboja

Estratégia nacional
de segurança
alimentar e à
nutrição (NSFSN)
(2014-2018)

“A estratégia para a segurança alimentar e a
nutrição exige uma abordagem multidimensional
e integrada abrangendo uma gama alargada
de temas do desenvolvimento. Para melhorar a
segurança alimentar e a nutrição, as estratégias,
as políticas e os investimentos nos campos da
agricultura, da pesca e da silvicultura, a gestão
dos recursos hídricos, da saúde, da água e do
saneamento, da educação e da protecção social
são todos decisivos.”

2. Todos os três
componentes de WASH
estão incluídos? (água,
saneamento e higiene)
Separadamente?
Explicitamente?

Etiópia

Programa Nacional
de Nutrição (20132015)

“Estes programas incluem aumentar a
produtividade agrícola; promoção da educação
das raparigas; imunização; gestão integrada
das doenças neonatais e infantis (IMNCI); água,
saneamento e higiene (WASH); planeamento
familiar, prevenção da transmissão de VIH de
mães para filhos (PMTCT), partos com assistência
qualificada e gravidezes adiadas.”

3. Incluiu-se um
objectivo de WASH?
(como um dos
objectivos abrangentes
/ principais do plano)

Chade

4. Intervenções de
WASH incluídas

Niger

Que intervenções de
WASH estão incluídas?
E qual é a abordagem
geral (para tentar
capturar o que tem
prioridade, que tipo
de intervenções de
WASH, por exemplo,
concentra-se na infraestrutura, somente no
saneamento, somente
na água, etc.)”
5. Funções e
responsabilidades
de WASH definidas
(ex. numa estrutura
logística ou outra)
(ex. que actividades
envolvem os
ministérios de WASH
na elaboração /
implementação /
monitorização de
actividades?

Plano de acção
intersectorial
de nutrição e
da alimentação
(PAINA)

“V.6. Melhorar o acesso à água potável e aos
serviços de serviços de saneamento e de higiene.”

Politique nationale
de sécurité
nutritionnelle au
Niger (2016 à
2025)

“Ex: 4.1 Promover o acesso à água potável segura
e a práticas ideais de higiene e de saneamento
dando prioridade a intervenções com base na
evidência científica incluindo lavagem de mãos
em alturas críticas do dia e saneamento total pelas
comunidades. Promover a conservação de água e
as práticas de gestão a nível de agregado familiar
de modo a garantir água potável no ponto de
utilização.

“O objectivo do eixo é evitar a desnutrição
melhorando o acesso à água potável e assegurar
que há sistemas de saneamento adequados para a
população.”

4.2 Reforçar a advocacia e a consciencialização a
todos os níveis no que diz respeito ao impacto do
saneamento, do ambiente sanitário, e do acesso /
uso da água potável sobre o estatuto nutricional,
documentando a evidência local, regional e global.
Mali

Plano de acção
multissectorial de
Nutrição (20142018)

“Objectivo Estratégico 14: Reforçar a estrutura
institucional.
Dentro dos Ministérios encarregados do
Desenvolvimento Rural, do Ambiente e da Água.
Reforçar o saneamento através de
actividades para combater a poluição e incómodos.
Reforçar a monitorização, a análise e o
controlo da qualidade da água e do ar em todo o
território.”

Plano

Extracto

6. Os indicadores e
objectivos de WASH
estão definidos (ex.
num quadro lógico
ou outro; incluir a
informação sobre o
que estes indicadores
e objectivos são;
quaisquer outros
comentários sobre
a monitorização e a
avaliação)

Etiópia

País

Programa Nacional
de Nutrição (20132015)

- % de famílias com provisão de água limpa e
segura.
- Proporção de agregados familiares que usam uma
fonte de água limpa.
- Proporção de agregados familiares com
instalações sanitárias melhoradas.
- Proporção de agregados familiares que praticam
lavagem de mãos antes de comer.
- Número de campanhas promocionais levadas a
cabo sobre a higiene e o saneamento.
- Proporção de escolas com instalações sanitárias.
- Proporção de escolas com provisão de água.
- Proporção de instalações de saúde com provisão
de água.
- Proporção de instalações de saúde com
instalações sanitárias.
- Proporção de agregados familiares que praticam
tratamento de água no agregado familiar”.

7. Orçamento de WASH
incluído (se assim for,
inclua os detalhes
sobre a quantia e
percentagem geral do
orçamento total)

Zimbábue

Estratégia Nacional
de Nutrição do
Zimbabué (20142018)

US$223.325 são atribuídos à Meta 16,
especificamente a WASH. À Meta 4 atribuem-se
USD48 milhões, e WASH é apenas um componente
desta meta.

8. Os Ministérios de
WASH são envolvidos
na elaboração do
plano (por vezes esta
informação não está
disponível)

Camboja

Estratégia nacional
de segurança
alimentar e nutrição
(NSFSN) (20142018)

Em 2012 3 2013, o CARD organizou reuniões de
intervenientes e workshops de consulta, dando
aos representantes do governo, aos parceiros
do desenvolvimento e aos representantes da
sociedade civil a oportunidade de decidir sobre
o âmbito e a natureza da estratégia, explorar
as opções estratégicas e discutir e definir áreas
prioritárias e uma intervenção aprofundada.

9. Inclusion de l’EAH
dans les structures
et mécanismes
institutionnels (en
précisant à quel
niveau de l’État ils se
situent [uniquement
à l’échelle nationale
ou également à
l’échelle territoriale] ?
À quelle fréquence se
réunissent-ils ? Quel
ministère assure la
coordination, etc.)

Niger

Política nacional
de segurança.
nutricional no Níger
(2016-2025)

“Ministérios responsáveis pelo Compromisso 4:
Ministério da Hidráulica e Saneamento, Ministério
do Ambiente, Saúde Urbana e Desenvolvimento
Sustentável.
Sectores de colaboração: Ministério da Agricultura,
Ministério do Gado, Ministério da Saúde Pública,
Ministério da População, Promoção das Mulheres
e Protecção Infantil, Ministérios encarregados da
Educação e da Formação, Ministério da Economia e
Finanças, Ministério do Desenvolvimento Territorial
e Desenvolvimento da Comunidade.”
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Anexo
Análise dos planos nacionais de nutrição - exemplos nacionais

Critérios

País

Plano

Extracto

1. Nutrição nas
análises de contexto. A
ligação entre WASH e a
nutrição está definida?

Camboja

Estratégia Nacional
para a Provisão
de Água Rural,
Saneamento e
Higiene (20112025)

Doenças relacionadas com a água e o
saneamento. Atrasos de crescimento devido
a desnutrição causada pela diarreia. A
expectativa de vida fica reduzida.

2. As intervenções
de WASH visam
áreas afectadas pela
desnutrição?

Laos

Programa Nacional
de Provisão de
Água e Saúde
Ambiental (Junho
de 2004).

Não explicitamente - mas dá-se prioridade a
áreas remotas que têm maior incidência de
pobreza e doença (oportunidade para incluir
taxas de desnutrição nesta avaliação).

3. Objectivos de
nutrição incluídos
(o plano tem como
objectivo lidar com a
subnutrição? Redução
da subnutrição como
objectivo específico no
plano?).

Gana

Estratégia Nacional
e Plano de Acção
para o Saneamento
Ambiental, Gana,
2010

Objectivo “Para dar a conhecer os benefícios
do saneamento ambiental melhorado,
especialmente conforme relacionado com a
saúde, a higiene alimentar e o ambiente geral”

4. Incluíramse intervenções
relacionadas com a
nutrição (ex. pacote
mínimo de WASH nos
centros de saúde e de
nutrição).

Camboja

Estratégia Nacional
para a Provisão
de Água Rural,
Saneamento e
Higiene (20112025)

Água e saneamento nas escolas e instituições.
Proporciona provisão de água e serviços
sanitários às escolas nas zonas rurais, nas
instalações de saúde, nas clínicas e em outras
instituições dos serviços públicos.
Mudanças de comportamentos de higiene.
É a promoção, e as acções necessárias para
se conseguirem comportamentos de higiene
relacionados com a provisão de água e de
saneamento.
Saneamento ambiental.
Inclui-se a gestão das águas residuais e dos
desperdícios sólidos, mas não se inclui o
controlo dos vectores (insectos e roedores).

5. As estruturas
institucionais e os
mecanismos de
coordenação incluem a
nutrição

Niger

Estratégia
Operacional de
Promoção da
Higiene e do
Saneamento de
Base no Níger
(SOPHAB)

“Reforma da organização dos serviços: a
organização actual dos serviços dos diversos
departamentos ministeriais directamente
relacionados com a higiene e o saneamento
tem de ser revista com vista a adaptar-se
aos requisitos da sinergia no sector. Esta
reestruturação vai dizer respeito não somente
aos serviços centrais, mas também aos
serviços descentralizados a todos os níveis da
organização administrativa.”
“Como níveis de representação do Estado e os
meios de implementação das orientações.
A nível regional e departamental, os serviços
técnicos, neste caso os responsáveis pelo
planeamento, hidráulica, saneamento,
saúde, educação, o ambiente, planeamento
urbano, vão estar fortemente envolvidos na
operacionalização desta estratégia.”
“O Comité de Organização inclui o Ministério
encarregado da Saúde e vai ser responsável
pela higiene e a educação sobre a saúde,
notavelmente através da Direcção de
Saúde Pública e Educação sobre a Higiene
responsável pela política de saúde.”
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