
 
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE TRABALHO DE NUTRIÇÃO E 

SISTEMAS ALIMENTARES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA 
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
GT NSA – CONSAN-CPLP 

 
1. Considerando que os Estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), comprometidos com a erradicação da fome nos países da Comunidade, aprovaram em 
2011 uma Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN-CPLP) com a perspectiva da 
realização progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), sob a governança 
do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP); 
 
2. Considerando que os Estatutos do CONSAN-CPLP, que estabelecem o normativo para o 
funcionamento do Conselho, preveem, em seu Artigo 5º, a existência de grupos de trabalho ad 
hoc e estabelecem, no Artigo 12º, normatizações gerais para sua constituição e 
funcionamento; 
 
3. Tendo em conta que a Primeira Sessão de Trabalho sobre o Grupo Técnico de Nutrição e 
Sistemas Alimentares, realizada no dia 6 de junho de 2017, em Brasília, com a participação de 
representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe, aprovou, por consenso, a criação do Grupo de Trabalho de Nutrição e 
Sistemas Alimentares.  
 
Apresenta-se, a seguir, as normas gerais de funcionamento do Grupo de Trabalho de Nutrição 
e Sistemas Alimentares do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP: 
 

Artigo 1º - Objeto 
O presente regulamento visa estabelecer as normas gerais para o funcionamento do Grupo de 
Trabalho de Nutrição e Sistemas Alimentares do Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, adiante designado GT NSA, 
prevendo suas funções, composição, coordenação e outros aspectos relevantes. 
 

Artigo 2º - Enquadramento/Natureza 
O GT NSA é um grupo de trabalho ad hoc com mandato específico atribuído pelo CONSAN-
CPLP e tem por finalidade propor o desenvolvimento de ações nas áreas de nutrição, sistemas 
alimentares e outras relacionadas, vinculadas aos Eixos da Estratégia de Segurança Alimentar e 
Nutricional da CPLP e aprovadas pelo CONSAN-CPLP.  
 

Artigo 3º - Princípios 
O GT NSA orienta suas atividades para o desenvolvimento da cooperação em matéria de 
nutrição e sistemas alimentares entre os países, considerando suas necessidades e 
possibilidades de interface e sinergia para a realização do Direito Humano à Alimentação 
Adequada, posicionando a nutrição de forma central nos processos de produção, 
abastecimento e comercialização dos alimentos. 
 

Artigo 4º - Funcionamento 
O GT NSA tem autonomia para a realização de suas atividades, uma vez discutidas e aprovadas 
pelo CONSAN-CPLP.  
 

Artigo 5º - Orçamento e financiamento 



As atividades do GT NSA aprovadas pelo CONSAN-CPLP serão incluídas no orçamento de 
funcionamento desse mecanismo de cooperação, que, por sua vez, integra o orçamento de 
funcionamento do Secretariado Executivo da CPLP, conforme o Artigo 14º do Estatuto do 
CONSAN-CPLP. De forma complementar, para a realização das ações aprovadas, o GT NSA 
pode contar com o financiamento direto por parte dos Estados membros da CPLP, assim como 
com recursos da cooperação internacional e de organismos multilaterais e regionais.  
 

Artigo 6º - Áreas de atuação 
Os temas a serem abordados pelo GT NSA incluem, entre outros: i) nutrição e proteção social; 
ii) governança em Segurança Alimentar e Nutricional; iii) compras públicas da agricultura 
familiar; iv) gênero, em especial o papel das mulheres na Segurança Alimentar e Nutricional; e 
v) mudanças climáticas; além de outros temas que o GT venha a considerar como relevantes 
para a sua atividade.  
 

Artigo 7º - Composição 
O GT NSA é composto por:  
1. um representante de governo de cada um dos Estados membros que manifestem interesse 
em participar do Grupo;  

2. três representantes do Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil;  

3. um representante do Mecanismo da Facilitação da Participação das Universidades; e  

4. um representante do Secretariado Executivo da CPLP.  

 
Artigo 8º - Coordenação 

A coordenação do GT NSA será exercida por um representante do governo de um Estado 
membro que manifeste seu interesse, por um período de dois anos, após aclamação pelos 
membros do GT NSA. Na eventualidade de haver mais de um Estado membro interessado no 
exercício da coordenação do GT NSA, os Estados membros buscarão chegar a um consenso 
sobre o eleito. Em caso de não haver consenso, será realizada eleição, na qual votará o 
conjunto dos membros do GT NSA, elegendo-se o coordenador por maioria simples. O 
coordenador terá o acompanhamento do Secretariado Executivo da CPLP. Ao final do período 
de dois anos, a coordenação do GT poderá ser renovada.  
 

Artigo 9º - Funcionamento/Periodicidade 
O GT NSA realiza suas atividades por meio de reunião ordinária presencial a cada dois anos e, 
extraordinariamente, por proposição do Coordenador ou de algum Estado membro, 
condicionada à existência de recursos para a realização da reunião extraordinária. O GT NSA 
também poderá realizar reuniões não presenciais adicionais por videoconferência, além de 
consultas públicas eletrônicas dirigidas ou abertas, bem como iniciativas de intercâmbio e 
cooperação. Estas reuniões serão abertas aos demais membros do CONSAN-CPLP, do 
Secretariado Técnico Permanente da ESAN e do Secretariado Executivo da CPLP e a 
observadores/especialistas convidados, respeitando as regras previstas no Estatuto do 
CONSAN-CPLP.  
 

Artigo 10º - Funcionamento/Espaços nacionais 
Sob iniciativa do GT NSA e por sugestão dos seus membros, podem ser promovidas discussões 
nacionais, nomeadamente nas sedes dos seus Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar, 
quando existentes, sobre as iniciativas do GT NSA. Quando não existirem Conselhos Nacionais 
de SAN, deverão ser criados espaços nacionais de discussão com a participação do governo e 
da sociedade civil.  
 
 



 
Artigo 11º - Plano de Trabalho 

O GT NSA organizará suas atividades por intermédio de planos de trabalho elaborados em sua 
reunião ordinária. 
 

Artigo 12º - Ata 
As atividades realizadas pelo GT NSA deverão ser registradas por meio de atas elaboradas pela 
coordenação do GT NSA e encaminhadas aos demais integrantes, bem como ao Secretariado 
Técnico Permanente da ESAN. 
 

Artigo 13º - Divulgação 
As informações sobre as atividades realizadas pelo GT NSA deverão ser publicadas no sítio 
eletrônico do CONSAN-CPLP. 
 

Artigo 14º 
O presente regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação e será ratificado pelo 

Secretariado Técnico Permanente do CONSAN-CPLP. 


