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Para lidar com a alevada carga da malnutrição, é necessária uma ambiciosa reimaginação 

das soluções de sistemas alimentares; atraindo soluções e parceiros inovadores capazes 

de responder a um ambiente alimentar em rápida transformação . As Pequenas e Médias 

Empresas (PMEs) podem actuar como um poderoso catalizador e veículo para a 

exploração de soluções inovadoras que atendam às restrições do sistema alimentar local . 

Neste contexto, o SBN, em colaboração com os parceiros-chave, organizará a segunda 

edição da Competição de Pitch do Movimento para a 'Expansão da Nutrição' (Scaling Up 

Nutrition - SUN). A Competição Global do SUN Pitch envolverá 20 PMEs, provindas de 

Competições nacionais de SUN PITCH organizados por toda a África e Ásia, que 

apresentarão uma oportunidade de investimento inovadora a um painel de juízes, que 

seja dirigida a uma prioridade local em termos de nutrição.

Pretende-se captar o conceito do actual diálogo global sobre inovação alimentar, através 

da Competição Sun Pitch, para desafiar e apoiar as PMEs da África e da Ásia a identificar 

e a expandir  o número de inovações disruptivas, apropriadas e comercialmente viáveis, 

que podem melhorar a disponibilidade de alimentos nutritivos a preços acessíveis, 

especialmente para populações vulneráveis.  

Neste contexto, a Competição Global do Sun Pitch, de 2019/2020, tem por tema 

'Repensar as Inovações em Nutrição' .

Em particular, a Competição Sun Pitch deste ano centrar-se-á na identificação de 

PMEs inovadoras que possam trazer soluções de investimento grandes, inspiradoras e 

disruptivas para uma das seguintes áreas de inovação de sistemas alimentares: (i) food 

design (criação de novos produtos alimentares) (ii) redução de perdas pós-colheita (iii) 

ligações de mercado e (iv) segurança dos alimentos.

Com base neste tema, a Competição Sun Pitch reunirá a comunidade investidora em 

geral para canalizar investimentos para a expansão de inovações transformadoras em 

sistemas alimentares, que possam encorajar uma mudança fundamental no modo como 

os alimentos são cultivados e fornecidos aos consumidores pelas PMEs. A Competição 

Sun Pitch tem igualmente por objectivo reunir parceiros de assistência técnica que 

podem apoiar as PMEs a desenvolver e a integrar novas inovações nos modelos 

empresariais existentes e a gerir eficazmente os riscos e desafios inerentes na adopção 

de inovações para sistemas alimentares.



0 1
A empresa deve ser uma empresa com fins lucrativos. A sua empresa pode firmar parceria 
com outras organizações, incluindo organizações não-governamentais e organizações 
governamentais; porém o candidato líder e implementador do conceito de negócio deve ser 
uma sociedade/empresa comercial. Associações e cooperativas são também elegíveis a 
candidatar-se desde que estas operem como uma empresa comercial.

0 2
A empresa deve ser uma entidade legalmente registada* num dos seguintes países; 
Afeganistão, Bangladesh, Burundi, Cambodja, Costa do Marfim, Etiópia, Indonésia, Quénia, 
República Popular e Democrática (RPD) do Laos, Madagáscar, Malawi, Mali, Moçambique, 
Myanmar, Níger, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Senegal, Sri Lanka, Tanzânia, Vietnam ou Zâmbia. A 
empresa deve poder apresentar documentos comprovativos de registo. A empresa deve ter as 
suas principais operações no país em que está legalmente registada. 

0 3
A empresa produz e/ou distribui produtos nutritivos e/ou serviços  para os mercados locais e para 
consumo humano, como parte do seu principal modelo de negócio nas seguintes cadeias de valor 
alimentar: frutas, legumes e leguminosas; proteínas de qualidade (ovos, laticínios, aves, peixes); 
proteínas alternativas (por exemplo, insectos); alimentos básicos fortificados e alimentos compostos 
fortificados; nozes e sementes; carne vermelha magra; cereais e grãos refinados.

Observe que uma candidatura com foco exclusivo na produção e/ou distribuição dos seguintes 
produtos será desqualificada:

Substitutos do leite materno
Carnes processadas (enchidos, carnes fumadas, peixe salgado etc)
Bebidas açucaradas & alcoólicas
Óleos hidrogenados
Produtos ricos em sal, açúcar e gordura saturada (> 30% da dose diária recomendada)

O foco nas seguintes populações-alvo é automaticamente excluído (1) produtos orientados 
exclusivamente para as populações de elevado rendimento e (2) mercados de exportação 
em países desenvolvidos.

0 4 A empresa deve ser financeiramente viável (ou seja, o modelo de negócio conta com as receitas 
de vendas de modo a cobrir todas as despesas da empresa).

0 5 A empresa é uma PME em fase de pós-receita, que gerou receitas e/ou um volume de negócios 
inferior a USD$ 3 milhões.

0 6 A empresa está a apresentar uma proposta de investimento que visa desenvolver ou adoptar 
soluções tecnológicas que abordam um dos desafios do concurso.

0 7 A empresa deve aderir aos Princípios de Engajamento da Rede de Empresas SUN.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
A Competição do Sun Pitch procura convidar PMEs (Pequenas e Médias Empresas) 
inovadoras que atendam aos seguintes critérios de elegibilidade.

0 8 A empresa não deve ter competido anteriormente na Final Regional da Competição Sun Pitch, 
realizada no Fórum de Investimento para a Nutrição em África (NAIF), a Outubro de 2018.



0 1
INOVAÇÃO: 
A capacidade da solução inovadora proposta de abordar eficazmente um dos desafios da 
competição. O SBN define “Inovação” como um novo produto, serviço ou modelo de 
negócio e/ou um produto, serviço ou modelo de negócio existente a ser introduzido num 
ambiente em que nunca foi implementado antes.

0 2
IMPACTO DA NUTRIÇÃO: 
A capacidade da solução inovadora de contribuir significativamente para solucionar as faltas de 
nutrientes em uma das seguintes populações/consumidores visados de interesse prioritário: (i) 
mulheres grávidas e lactantes/mulheres em idade reprodutiva; (ii) lactentes e crianças jovens (> 6 
meses); (iii) adolescentes (antes da idade fértil); crianças em idade escolar; (iv) populações de baixo 
rendimento; (v) populações remotas.

0 3
IMPACTO SÓCIO-ECONÓMICO: 
Até que ponto a solução inovadora proposta irá gerar melhorias socio-económicas de 
âmbito mais amplo, por exemplo, criação de empregos.

0 4
VIABILIDADE COMERCIAL: 
A capacidade da empresa (financeira, de capital humano, sistemas, infra-estrutura etc.) de 
desenvolver lucrativamente ou adoptar a solução inovadora proposta.

0 5
ESCALA: 
A solução inovadora demonstra um percurso claro para expandir, de forma sustentável, as 
operações e o impacto nutricional da empresa na comunidade, região ou país próximos.

0 6
ACESSIBILIDADE: 
A capacidade da solução inovadora ser adoptada de maneira económica pelas empresas, a fim 
de assegurar a acessibilidade de alimentos nutritivos aos consumidores finais. 

0 7 ADAPTABILIDADE: 
Até que ponto a solução inovadora é adequada a consumidores com poucos recursos.

CRITÉRIO DE SELECÇÃO
Todas as propostas elegíveis serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios.



SOBRE NÓS

A Competição Sun Pitch é o principal evento da Rede de 

Empresas SUN (SUN Business Network – SBN). 

Em 2010, o Movimento para a “Expansão da Nutrição” (Scaling Up 

Nutrition - SUN) foi lançado para apoiar a liderança nacional e acções 

colectivas para expandir a nutrição . A Rede de Empresas SUN (SBN) 

é uma das quatro redes globais que apoiam os países do SUN 

(juntamente com a ONU, a Sociedade Civil e as Redes de Doadores). 

Foi organizado pela Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) e 

pelo Programa Mundial Alimentar da ONU (PMA) e também apoiado 

por um Grupo Consultivo composto por importantes líderes 

empresariais.

O SBN visa reduzir a desnutrição em todas as suas formas, mobilizando 

empresas para investir e inovar em acções e operações responsáveis e 

sustentáveis . Para isso, o SBN fornece uma plataforma neutra para 

intermediar parcerias e colaborações entre empresas e todos os 

intervenientes em questões sobre a nutrição a níveis nacional, regional 

e global para apoiar os planos Nacionais do SUN. 

CONTACTE-NOS

Para obter mais informações, contacte a Equipa Global da SBN: 

Jonathan Tench  - Coordenador Global da SBN -

j t e n c h @ g a i n h e a l t h . o r g

Ritta Shine  - Vice-Directora da SBN-

r s h i n e @ g a i n h e a l t h . o r g

Emily Heneghan Kasoma - Consultora de Estratégia & Suporte 

Nacional - e m i l y . h e n e g h a n @w f p . o r g

Hannah Rowlands , Líder de Comunicações -

h r o w l a n d s @ g a i n h e a l t h . o r g
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