
APELO À ACÇÃO

Investir na Cadeia de Valor  
de Dados para a Nutrição em  

África Ocidental

ACÇÃO DESCRIÇÃO 
PARTES 
INTERESSADAS ALVO

Fornecer liderança
para desenvolver 
e implementar 
estratégias 
coordenadas 
para dados da 

nutrição através de instituições, 
sectores e parceiros que 
satisfazem as necessidades de 
política e programa.

Requer que todos os planos estratégicos da nutrição abordem 
especificamente questões de planeamento, financiamento e 
coordenação de dados da nutrição e sistemas de informação 
multissectoriais.

Governos

Atribuir aos organismos de coordenação da nutrição um 
mandato específico para assegurar a recolha, cura e análise 
dos dados relativos à nutrição, bem como a sua tradução e 
divulgação através de sistemas de informação multissectoriais 
eficientes e oportunos.

Governos

Exigir evidência para utilização dos dados disponíveis na 
elaboração de planos estratégicos e relatórios oficiais sobre 
programas de nutrição a nível nacional e subnacional.

Governos e doadores

Aumentar e 
sustentar o 
financiamento 

para reforço de 
todos os 
elementos da 
cadeia de valor 
para a nutrição.

Mobilizar e sustentar o financiamento nacional com rubricas 
orçamentais específicas para dados nutricionais e sistemas de 
informação.

Governos

Atribuir financiamento adequado para o reforço da cadeia de 
valor dos dados em todos os investimentos futuros em nutrição.

Doadores e parceiros 
de desenvolvimento

Fazer investimentos a longo prazo em recursos humanos e 
materiais para a recolha e utilização de dados.

Governos, doadores 
e parceiros de 
desenvolvimento

Apelamos aos Estados Membros da CEDEAO e instituições regionais, trabalhando em 
colaboração com os parceiros de desenvolvimento, instituições bilaterais, doadores, ONG, 
pesquisadores e a sociedade civil a:

Juntos pela Nutrição: Fórum Oeste Africano sobre 
Dados, realizado em Saly, Senegal, em Fevereiro 
de 2020, reuniu 93 actores chave dos 15 países 
da CEDEAO para partilharem experiências na 
geração, análise e utilização de dados para política 
e programação de modo a melhorar os resultados 
da nutrição na região. Os participantes do fórum 
desenvolveram este Apelo à Acção comum para 
investir na cadeia de valor de dados para a nutrição 
em África Ocidental.

• • •

A OOAS apoia este Apelo à 
Acção, que é compatível com os 
objectivos estratégicos do Plano 
Estratégico Regional de Nutrição 
da CEDEAO. Louvamos esta 
iniciativa de reforçar a gestão 
dos dados nutricionais ao longo 
da cadeia de valor para um 
planeamento, monitorização e 
tomada de decisões mais eficazes.

Prof. Stanley OKOLO, DG, OOAS



INTERNATIONAL 
FOOD POLICY 
RESEARCH 
INSTITUTE

IFPRI

ACÇÃO DESCRIÇÃO 
PARTES 
INTERESSADAS ALVO

Instituir medidas 
para harmonizar 

sistemas de 
gestão de 
dados através 
dos níveis 
nacional, 

subnacional, regional e mundial, 
melhorar a qualidade de dados e 
torna-los acessíveis para 
orientar a tomada de decisão.

Apoiar um conjunto mínimo de indicadores padrão (de 
cobertura, qualidade e impacto) por sector para relatórios 
comuns entre programas, doadores e parceiros que reflictam 
as prioridades estratégicas nacionais e sub-nacionais para a 
nutrição.

Governos, doadores 
e parceiros de 
desenvolvimento

Desenvolver e partilhar orientações operacionais sobre 
definições de indicadores padrão entre sectores e tipos 
apropriados de fontes de dados para promover a harmonização 
a nível subnacional, nacional, regional e mundial.

Agências da 
ONU, agências de 
coordenação técnica, 
doadores e parceiros 
nacionais, governos

Harmonizar a frequência e o conteúdo dos sistemas nacionais de 
recolha e comunicação de dados com necessidades práticas de 
decisão e ciclos de formulação de políticas para garantir que os 
dados são oportunos e adequados à finalidade.

Governos, doadores 
e parceiros de 
desenvolvimento

Integrar indicadores de nutrição prioritários nos canais de 
recolha de dados existentes; evitar o desenvolvimento de 
sistemas paralelos.

Todas as partes 
interessadas

Priorizar a recolha regular de dados sobre o desempenho 
da intervenção (cobertura e qualidade), bem como dados 
sobre orçamento e despesas para garantir que a informação 
“accionável” esteja disponível para o governo, parceiros de 
desenvolvimento e outras partes interessadas.

Governos

Adoptar políticas de dados que garantam a disponibilidade 
pública de dados, que diferentes parceiros e sistemas possam 
facilmente comunicar e partilhar informações e que os dados 
sejam comparáveis através das fontes e do tempo.

Todas as partes 
interessadas

Recolher dados electronicamente sempre que possível e tornar 
os dados, micro dados, outra documentação relacionada, e 
resultados disponíveis online.

Todas as partes 
interessadas

Investir no reforço 
das capacidades

em cada estágio 
da cadeia de valor 
de dados.

Promover mentoria no local de trabalho para dados como parte 
de supervisões de rotina e incluir formação em literacia de 
dados a todos os níveis para os actores de implementação.

Todas as partes 
interessadas

Reforçar a capacidade de desenvolvimento consistente de 
visualizações de dados e formatos de relatórios eficazes que 
sejam testados e compreensíveis para os públicos-alvo, incluindo 
decisores políticos e planeadores de programas.

Governos e outras 
partes interessadas

Identificar, potenciar e apoiar as universidades e instituições de 
formação nacionais como parceiros principais para o reforço das 
capacidades, recolha de dados e pesquisa em nutrição.

Todas as partes 
interessadas

Envolver-se e apoiar organismos regionais como a OOAS, 
CILSS, etc., para estabelecer uma plataforma regional da África 
Ocidental para a harmonização de dados.

Governos e todas as 
partes interessadas

Esta síntese foi produzida pela Transform Nutrition West Africa, uma plataforma regional, para 
permitir uma acção política e programática eficaz em matéria de nutrição. 
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