
Compromissos inteligentes (SMART) para combater todas as formas de m  nutrição
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Compromissos  inteligentes (SMART) e cora osos para 
combater DCNTs  sobrepeso e obesidade
Assegure que a Década de Ação pela Nutrição da ONU traga melhorias para 
todas as formas de m  nutrição
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Um desafio uni ersal  Todas as formas de m  nutrição

O que são compromissos inteligentes (SMART)
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rogramas de alimentação escolar  uma ação que combate todas as formas de 
m  nutrição
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Compromissos SMART de e emplo para con erter o uadro de Ação da 
CN  em pol ticas efeti as de combate a DCNTs  sobrepeso e obesidade

Mais compromissos SMART  estudos de caso e refer ncias podem ser encontrados em www.wcrf.org/SMART (em ingl s). 
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Sobre o orld Cancer Research und 
nternational e a NCD Alliance

O World Cancer Research Fund International 
(Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer) é 
a autoridade líder global na relação entre a 
dieta, peso, atividades físicas e o câncer e 
trabalha com organizações de todo o mundo 
para incentivar os países a implementar 
políticas para prevenção do câncer e outras 
DCNTs.
A NCD Alliance (Aliança de DCNTs) une 2.000 
organizações da sociedade civil em mais de 
170 países dedicadas a melhorar a prevenção 
e o controle de DCNTs no mundo. A missão da 
NCD Alliance é unir e fortalecer a sociedade 
civil para estimular ações, responsabilidade e 
advocacia colaborativas.
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