
 

 

 

Chamada aberta para país anfitrião do 

24º Fórum Global de Nutrição Infantil 
Previsto para outubro, novembro ou dezembro de 2023 

 

O que é o Fórum Global de Nutrição Infantil (Global Child Nutrition Forum)? O Fórum Global de Nutrição Infantil é 
uma conferência focada em programas de alimentação escolar. O evento de quatro dias apresenta intercâmbios 
governamentais, sessões plenárias, workshops técnicos/oficinas técnicas e um dia de viagem para conhecer os 
programas locais de alimentação escolar em ação. 

 

Quem é o público-alvo? A cada ano, esperamos entre 300 e 400 participantes de todo o mundo. Representantes 
do governo compõem o núcleo da audiência do Fórum. Normalmente, de 35 a 60 países enviam delegações 
governamentais formais. O Fórum atrai a participação adicional de parceiros de desenvolvimento, das agências 
da ONU, da academia e do setor privado. 

 

Onde será realizado o Fórum Global de Nutrição Infantil de 2023? O Fórum é realizado em um país diferente a 
cada ano. Atualmente, a GCNF está procurando um país anfitrião para 2023. No passado, o Fórum foi realizado 
na Armênia, Benin, Brasil, Cabo Verde, Camboja, Canadá, Etiópia, Gana, Quênia, África do Sul, Tunísia e Estados 
Unidos. 

Quando será realizado o Fórum Global de Nutrição Infantil de 2023? A GCNF e o país anfitrião trabalharão juntos 
para definir o momento exato. A GCNF prevê que o Fórum será realizado em outubro, novembro ou dezembro 
de 2023. 

Quais são os benefícios para o país anfitrião? O Fórum Global de Nutrição Infantil oferece uma oportunidade para 
um país coorganizar um evento internacional reconhecido e apresentar seu(s) programa(s) de alimentação 
escolar. O evento traz recursos turísticos para a região e atrai a atenção internacional. 

 

O que o GCNF procura em um país anfitrião? Em primeiro lugar, segurança. O país anfitrião deve ser seguro para 
convidados de todas as partes do mundo. Em segundo lugar, buscamos um país anfitrião que tenha um 
programa de alimentação escolar convincente e forte, que seja digno de reconhecimento global. 
Alternativamente, os países que têm um novo compromisso de lançar ou expandir seu programa também são 
anfitriões atraentes para o Fórum. O país anfitrião deve ter um aeroporto internacional de fácil acesso, 



 

transporte seguro dentro do país e um espaço moderno e amplo o suficiente para acomodar de 300 a 400 
convidados. O processo de visto deve ser fácil e acessível para todos os hóspedes. 

Qual é o papel do governo anfitrião? O papel do governo anfitrião é negociado a cada ano. As principais 
responsabilidades incluem garantir a segurança do evento, facilitar o processamento de vistos, apresentar uma 
sessão sobre o programa de alimentação escolar do país e organizar visitas às escolas. O custo do Fórum é 
compartilhado entre a GCNF, o governo anfitrião e parceiros complementares. Embora os valores exatos devam 
ser negociados, o governo anfitrião deve estar preparado para fazer contribuições substanciais em dinheiro ou 
em espécie. O governo será solicitado a designar um ponto focal falante da língua inglesa para trabalhar com 
a GCNF no planejamento e na organização do Fórum. 

 

Como expressamos nosso interesse em sediar o Fórum?  Por favor, expresse seu interesse inicial em sediar o Fórum 
o mais rápido possível enviando um e-mail para info@gcnf.org. Informações adicionais serão fornecidas. 

 

E se eu não for do governo, mas estiver envolvido com a alimentação escolar e quiser que meu país seja sede do 
Fórum? O governo é um dos principais anfitriões do Fórum. Encorajamos as partes interessadas a entrar em 
contato com seu governo para obter seu apoio para sediar o Fórum. O interesse em sediar o Fórum pode partir 
de um parceiro, mas deve vir acompanhado do apoio do governo. 

 

E se eu representar uma organização que deseja fazer parceria com a GCNF no Fórum? Fantástico! Entre em contato 
com info@gcnf.org e expresse o seu interesse. 



 

 

Fotos do Fórum de 2022 em Cotonou, Benin. 

Links para mais informações 

Página inicial da GCNF  

Página do Fórum Global de Nutrição Infantil  

Vídeo resumo do Fórum 2022 (Benin) 

Vídeo resumo do Fórum 2017 (Canadá) 

Vídeo resumo do Fórum 2016 (Armênia)  

 

Menções do Fórum 2022 na mídia  

Artigo do Governo do Benin https://www.gouv.bj/actualite/1972/  

Twitter Moment do CRS   https://twitter.com/i/events/1587034251878625280  

School Feeding Global Hub https://www.fao.org/platforms/school-food/gcnf2022/en  

Artigo Mama Benin https://mamabenin.com/2022/10/30/gcnf-2022-cloture-forum/  

https://gcnf.org/
https://gcnf.org/events/forum/
https://www.youtube.com/watch?v=22fQt8jZLbM
https://www.gouv.bj/actualite/1972/
https://twitter.com/i/events/1587034251878625280
https://www.fao.org/platforms/school-food/gcnf2022/en
https://mamabenin.com/2022/10/30/gcnf-2022-cloture-forum/


 

Artigo de notícias da coletiva de imprensa    https://www.24haubenin.info/?Le-Benin-accueille-la-23e-edition-du-
Forum-Mondial-sur-la-Nutrition-de-l-Enfant  

Notícias do Benin    https://lanouvelletribune.info/2022/10/forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-le-benin-
abrite-la-23e-edition/  

Artigo haitiano     https://fcnhaiti.com/23e-edition-du-forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-la-titulaire-du-
pncs-revient-sur-la-participation-dhaiti-et-dresse-son-bilan/  
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https://fcnhaiti.com/23e-edition-du-forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-la-titulaire-du-pncs-revient-sur-la-participation-dhaiti-et-dresse-son-bilan/
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