
Objetivos da Semana Mundial da Amamentação 2016

Para pensar:
O que você pode dizer aos jovens na sua comunidade 
sobre a amamentação e o meio ambiente?

Para pensar: 
Como é a prática da amamentação na sua comunidade? 
Quantos hospitais ou maternidades são Hospital 
Amigo da Criança?

Para pensar:
Qual o papel que a amamentação tem na promoção da 
boa nutrição e segurança alimentar na sua comunidade?

Para pensar:
 Que tipo de apoio as mulheres recebem na sua 
comunidade para  amamentar quando retornam 
ao trabalho?
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NUTRIÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR 
E REDUÇÃO DA POBREZA

SOBREVIVÊNCIA, 
SAÚDE E BEM-ESTAR

MEIO AMBIENTE E 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

PRODUTIVIDADE E EMPREGO
DAS MULHERES 

PARCERIAS SUSTENTÁVEIS   
E  AS LEIS DE PROTECÇÃO

Para pensar:
O que você poderia fazer para 
promover, proteger e apoiar o 

aleitamento materno? 
Com quêm você trabalharia 

e como?

Informar as pessoas sobre os 
novos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e como eles se relacionam 
com o aleitamento materno e a 
Estratégia Global para a 
Alimentação de Lactentes e 
Criança de Primeira Infância.   

Ancorar firme o 
aleitamento materno 
como um componente 
essencial para o 
desenvolvimento 
sustentável. 

Estimular uma 
variedade de acções 
quanto ao aleitamento 
materno e alimentação 
infantil em todos os 
níveis, na nova era dos 
ODS.  

Envolver e colaborar 
com uma ampla gama de 
actores em torno da 
promoção, protecção e 
apoio ao aleitamento 
materno.  

ALEITAMENTO MATERNO 
PRESENTE SAUDÁVEL, FUTURO SUSTENTÁVEL

Você se importa com as pessoas, o planeta, a prosperidade e a paz? Junte-se a muitos que 
acreditam no desenvolvimento sustentável - pessoas que actualmente vivem de uma forma 
que não prejudica as gerações futuras.

PATROCÍNIO: A WABA não aceita patrocínio de nenhuma companhia de substituto de leite materno, equipamentos relacionados e/ou alimentos complementares. 
A WABA encoraja à todos os participantes da Semana Mundial da Amamentação para respeitarem e seguirem esta conduta ética.  
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A Semana Mundial da Amamentação é coordenada pela Aliança Mundial Para a Ação em Aleitamento Materno (WABA), uma rede mundial de pessoas e organizações preocupadas com a proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno em todo o mundo, 
fundamentada na Declaração de Innocenti, nos Dez Passos Para Nutrir o Futuro e na Estratégia Global Para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância da OMS/UNICEF. Os principais associados da WABA são a Academia de Medicina de Amamentação 
(ABM), a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (Rede IBFAN), a Associação Internacional de Consultores em Lactação (ILCA), a La Leche League Internacional (LLLI) e a Wellstart Internacional. A WABA tem status consultivo com o UNICEF e como ONG 
com status consultivo especial com o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC).
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INFORMAR ANCORAR
FIRME

ESTIMULAR ENVOLVER


