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Segurança Alimentar e Nutricional 

“ Lei 11.046 de maio de 2008, Art. 2º –
“ A Segurança Alimentar e Nutricional 

consiste na realização do direito de 
todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como 
base práticas alimentares promotoras 
de saúde que respeitem a diversidade 

cultural e sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente 

sustentáveis.”

Segurança Alimentar e Nutricional – SAN é um conceito em permanente construção, 
que durante a história foi relacionado a diferentes interesses...



Insegurança Alimentar

Leve

Há preocupação 
ou incerteza 

quanto a 
capacidade 
pessoal ou 

familiar de obter 
os alimentos 

necessários para 
o futuro próximo;

Moderada

Há  
comprometimento 

da qualidade da 
alimentação, como 

uma 

estratégia de 
garantia da 
quantidade 

necessária; 

Grave

Refere-se à 
privação de 
alimentos, 
podendo 
chegar à 

expressão 
mais grave a 

fome.

Indicadores sociais, econômico e de saúde: rendimento familiar per capita,
consumo alimentar, escolaridade, saneamento básico , acesso a saúde...



Insegurança Alimentar

• “Não tenho segurança que no fim do mês eu vou ter dinheiro pra fazer compra.” 

• “Não temos alimentos suficientes o tempo todo. Quando não temos inteiramos 
com a farinha.” 

• “Comer apenas um tipo de alimento, mesmo ele sendo saudável, não é 
alimentação saudável. Nós passamos 15 dias comendo só banana.” 

• “Primeiro o aluguel, depois o transporte, a luz e água, só depois vem o alimento.” 

• “As famílias fazem assim..., diminuem a alimentação, os pais comem menos pra 
deixar para os filhos e vão tentando manter o estoquinho pequeno.” 

• “A fome dói, panela virada, geladeira sem nada, nem ovo para suprir o 
estômago.” 

• “Acho que a coisa mais triste é a fome...; é a pior das violências; eu já passei, eu 
sei como é triste.” 

• “Eu acho que qualquer cidadão tinha que ter o suficiente pra se manter; Ter 
emprego, poder sustentar sua família.” 



Insegurança Alimentar no Brasil e na Bahia
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Insegurança Alimentar na Bahia
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48,1%
37,5%

negros

brancos

A  ISAN acomete mais, os(as) negros(as), os 

jovens  e as mulheres.

41,90
%

24,20
%

Insegurança alimentar 
por faixa etária

menores de
18 anos
adultos



Como se tem acesso a alimentos?

Comprando

Plantando

Recebendo doações 
ou Trocando

Políticas Públicas

Terra, Água, Semente, Educação no 
Campo, Assistência Técnica, Mercado, 
Crédito...

Emprego, Capacitação 
Técnica, Apoio para 
empreender,
Educação...

Apoio financeiro,  
Organizações ou Governo...

Transferência de Renda, Ações Emergenciais, Inclusão Produtiva,
Ações Estruturantes...  



Programas de

Transferência

de renda

BPC e BF

Sisan 
Ações Públicas ou Privadas

GARANTIR O DHAA

Garantir Acesso

a Alimentos de 

qualidade a

Grupos vulneráveis

ou em situação 

emergencial.

Ex: distribuição de 

de  Alimentos, 

Acesso a Água,

Restaurantes

Populares, Banco de

Alimentos, Cozinhas 

Comunitárias. 

Bancos de Leite 

Humano

Oferta de 

alimentos

para os 

Trabalhadores:

PAT

Ações de EAN

ONG,s ou 

Outras

instituições

PNAE

PAA

Reforma 

Agrária

Práticas

Agroecológicas

Assistência técnica

Agricultura Familiar

PRONATEC

Inclusão 

Socioprodutiva

Garantia

Safra

Vida melhor

Escolas Agrícolas

Feiras

Agroecológicas

Conservação 

De  sementes

crioulas

Ações de 

Educação 

Alimentar e 

Nutricional - EAN

Política de

Abastecimento e

Armazenamento

Políticas para

redução do 

agrotóxico e 

controle dos

transgênicos

Ações da saúde

Vacinação

Suplementações

Campanhas de 

Prevenção

Atendimento 

Nutricional

Processos de 

Formação: 

Servidores 

Públicos, 

Sujeitos de 

Direitos em 

SAN e DHAA

Ações da 

Vigilância Sanitária

Mesa Brasil



Gestão: Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional - SISAN

. 

O Sisan lançou as bases para que o Brasil organizasse, de maneira 

articulada e coerente, um conjunto de políticas públicas de San que 
pudessem ao mesmo tempo enfrentar a fome e desnutrição, promover a 
produção diversificada e sustentável de alimentos e o acesso universal a 

uma alimentação adequada e saudável.” CAISAN, 2011



01/04/2014

Sistema Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional

2011 – 4ª CESAN
4ª Conf. Nac. de 

SAN

CONSEA Estadual

Instituições Públicas e 
Privadas

Conferências 
Estaduais, Territoriais 

e Municipais
Componentes

Objetivo:
Garantir o 

DHAA

PESAN – Política 
Estadual de SAN

Plano Estadual de 
SAN - PLASAN

Estratégias
Planejamento

SISAN

Lei n° 11.046 
de 20 de  Maio 

2008

Presidente 
da S. Civil

2011 – 19 
Conferências 
Territoriais

12 – Secretarias do Estado
24 – instituições da S. Civil

Casa Civil
SEDES
SESAB

SEC
SEAGRI
SETRE

SEPLAN

GGSAN  - Grupo 
Governamental 

de SAN

Ex: Pastoral da 
Criança e Outros 

Conselhos

CONSEA’s, Municipais e 
Demais Órgãos de SAN nos 

Municípios

PACTOS DE
GESTÃO
CIT e CIB



Equipamentos de SAN 

• Oferta de alimentos a
população por um preço
acessível;

• 02 funcionam em
Salvador, oferta 4.300
refeições|dia, 03
funcionam no interior, 01
sendo implantado,
projeto de mais 01 em
Cajazeiras;

• 04 Cozinhas comunitárias,
iniciativa pública e
privada;

Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias:



Equipamentos de SAN 

Banco de Alimentos:
• Equipamentos destinados a captar, selecionar, processar, armazenar e

distribuir gêneros alimentícios arrecadados junto às CEASAs, rede varejista,
e/ou adquiridos da agricultura familiar por meio de programas
governamentais. Devem combater o desperdício de alimentos e apoiar o
abastecimento alimentar local .

• 05 funcionamento,
• 01 implantação.

Em fase de implementação: Unidades de Apoio a Agricultura Familiar e
Mercados Populares, Centrais
De Distribuição e unidades
de recebimento de produtos
Para PAA e PNAE



Acesso a Água

Programa Água para Todos: O Programa articula a execução de um
conjunto de ações para garantir tanto o acesso a água em quantidade
e com qualidade, como sua permanência ao longo do tempo;

• Desde abastecimento de água nos meios rural e urbano ampliando a rede geral
via sistemas convencionais, bem como acesso à água através de Sistemas
Simplificados e Tecnologias hídricas(Cisternas, barragens, etc);

• Esgotamento Sanitário, tratamento de esgotos, bem como acesso a soluções
individuais de coleta e tratamento;

• Meio Ambiente, implementar ações de conservação, preservação, recuperação
e manejo sustentável dos recursos hídricos e da biodiversidade e de Planos de
Revitalização de bacias hidrográficas.



Acesso a Água Cisternas de Consumo 

BKP PEN DRIVE/pen drive/Cisternas1/video2.AVI
BKP PEN DRIVE/pen drive/Cisternas1/video2.AVI


Acesso a Água Cisternas para Produção 



Acesso a Água Quintais Produtivos

BKP PEN DRIVE/pen drive/Cisternas1/video6.AVI
BKP PEN DRIVE/pen drive/Cisternas1/video6.AVI


Acesso a Água Barreiro de Trincheira



Acesso a Água Aguadas



Apoio a Agricultura Familiar

70% do que é consumido pela população é produzido pela agricultura familiar
• Transferência direta de recursos financeiros – o Fomento;
• Disponibilização de Assistência Técnica continuada – a ATER; 
• Distribuição de sementes e mudas: ex. maniva e palma;
• Garantia Safra: suporte financeiro na perda da safra;
• 2014 foi escolhido pela FAO como ano da AGRICULTURA FAMILIAR;



Apoio a Agricultura Familiar

• MERCADO INSTITUCIONAL

• PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA Leite e 
Alimentos: 
• Distribuição e estoque de alimentos, subsídio para Agricultura 

Familiar, acesso a alimentos saudáveis para instituições e 
famílias, movimenta o Mercado Local.

• Lembrando que a União, o Estado e o Município, podem 
comprar da agricultura familiar para Universidades, presídios, 
hospitais...; 

• PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE: 
• Melhora a qualidade da alimentação, encurta circuitos de 

abastecimento, movimenta o mercado local, renda para o 
agricultor, oportunidade de desenvolver EAN; 

• Outros Programas: Hortas nas Escolas, Mais Educação, Programa de 
Saúde na Escola. 



Apoio a Agricultura Familiar

• PNAE: compra da agricultura familiar e alimentação saudável nas escolas



Inclusão Produtiva

• Cooperativismo, Economia Solidária, Capacitação Técnica, fomento.

• Vida Melhor Rural e Urbano



Apoio a Agricultura Familiar

• Agricultura Urbana 
e Periurbana

• Temos poucas 
iniciativas de Feiras 
Agroecológicas



Obrigada!



3ª Avenida, Plataforma 4, nº 390, 1º Andar – Centro Administrativo
CEP 41.745-016    Salvador – Bahia – Brasil

E-mail: jaineic@sedesba.ba.gov.br
jaineic@hotmail.com

rededesan@gmail.com
(71) 3115-6051/ (71) 3115-6292
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