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 Não é uma recomendação teórica. A prática de programas multisetoriais e intersetoriais evidenciam 
impactos mais substantivos, racionalização de recursos, aprendizado institucional: Bolsa Família, PAA, 
PNAE; 
 

 Necessidade de construir programas focados na resolução de problemas e não apenas no cumprimento 
da missão institucional dos órgãos; 

 
 Problemas sociais sobre os quais incidem as políticas públicas são complexos e multidimensionais e seu 

enfrentamento demanda uma intervenção articulada e integrada de diversos setores: SAN, combate à 
pobreza, atenção às calamidades; 

 
 Falta de efetividade das políticas setoriais, ações fragmentadas e sobrepostas e desperdício de recursos; 

 
 A simples junção dos setores e ações já existentes não é suficiente. É preciso que sejam pensadas em 

conjunto, produzindo novas leituras, ideias e formas de trabalho, e não apenas unir aquilo que hoje já é 
feito pelas diferentes áreas (I Plano de SAN).  

 Experiências: 
 Multisetorialidade: Programa Segurança Alimentar e Nutricional (PPA 2020-2023); 
 Intersetorialidade: Sacolão Popular; 

 
 

Considerações Iniciais 



 
 
 
 
 

PROGRAMA 467 – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Problema Justificativa Objetivo Estratégia de implementação 

 
 
 

17,8% de 
domicílios 

em 
Insegurança 
Alimentar 
no Estado 
do Rio de 

Janeiro 

17,8% dos domicílios fluminenses em 
INSAN e crescente incidência de 

sobrepeso e obesidade, decorrente da 
insuficiência de renda e da deficiente 

disponibilidade de alimentos saudáveis 
a preços acessíveis, pois o estado é 

altamente dependente da importação 
de alimentos (cidade do Rio sempre 

entre as capitais com cesta básica mais 
cara do Brasil), ao passo que possui um 
contingente de agricultores familiares 

com dificuldades para produzir e 
comercializar alimentos saudáveis. 

Promover o Direito 
Humano à 

Alimentação 
Adequada, 

reduzindo a INSAN 
por meio da oferta 

de um conjunto 
ações voltados à 

ampliação do 
acesso, da 

produção e do 
consumo de 

alimentos 
saudáveis 

Implantação, modernização e integração de EPSAN 
(bancos de alimentos, restaurantes populares, 
sacolões, feiras e cozinhas comunitárias) para 

promover o acesso e a oferta de alimentos saudáveis 
aliados à ações de EAN e de mecanismos de estímulo 

e apoio à produção sustentável de alimentos pela 
agricultura familiar e urbana, buscando-se a 

ampliação e fortalecimento dos canais institucionais 
de comercialização (PAA, PNAE, compras 

institucionais, centrais de abastecimento) e da 
consolidação do SISAN no ERJ através do 

fortalecimento das suas instâncias estaduais 
(CAISANS, CONSEA-RJ e CESANS) e do incentivo à 
adesão dos municípios fluminenses ao Sistema. 

INDICADOR DO PROGRAMA: % de domicílios com insegurança alimentar e nutricional no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) 

PROGRAMA 467 - SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 



 
 
 
 
 

ÓRGÃO AÇÃO 

SEDSODH Implantação e Gestão de EPSAN 

Promoção da Alimentação Saudável 

Gestão do SISAN 

SEAPPA Estruturação de Sistemas Alimentares Sustentáveis 

CEASA Aquisição e Doação de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA 

Manutenção de Bancos de Alimentos 

Promoção do Abastecimento 

SES Alimentação e Nutrição 

SEEDUC Oferta de Nutrição Escolar - PNAE 

NOVO DEGASE Fornecimento de Refeição Preparada 

SEAP Fornecimento de Alimentação aos custodiados 

FAETEC Nutrição Escolar 

UENF Operacionalização do Restaurante Universitário 

PROGRAMA 467 - SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 



 
 
 
 
 

SACOLÃO POPULAR 

Garantir o acesso à alimentação saudável e com menor preço em localidades com riscos 
de se tornarem desertos alimentares e que apresentam perfil de baixa renda 

 
 

Público beneficiário: 
 
 Famílias residentes em áreas com baixa densidade de estabelecimentos que 

comercializam alimentos frescos e com perfil de baixa renda (aproximadamente 
130.000 pessoas);  

 
 Agricultores familiares (aproximadamente 2000) e agricultores urbanos (cerca de 1000) 

prioritariamente do Estado do Rio de Janeiro.  



 
 
 
 
 

Unidades Móveis  Unidade Volante  

4 micro-ônibus 1 micro-ônibus 

Funcionamento permanente nos 

desertos alimentares ( seg a sex) 

em diferentes pontos de cada 

bairro 

 Atendimento duas vezes por 

mês em cada um dos bairros 

 

 

Maré 

Cidade de Deus 

Pavuna 

Vigário Geral 

Gamboa 

Caju 

Mangueira 

Jacarezinho 

Complexo do Alemão 

Parada de Lucas 

Acari 

Barros Filho 

Costa Barros 

Rocinha 
Centro de Distribuição: Espaço cedido pela CEASA no bairro de 

Irajá para recebimento e armazenamento dos produtos in natura 
enviados pelos agricultores familiares e urbanos que contará com 
um técnico contratado pela SEDSDH, a quem caberá a gestão da 

unidade com controle  

SACOLÃO POPULAR 



 
 
 
 
 

SEDSODH CEASA EMATER COOPERATIVAS 

 Aquisição e 
adaptação de 
veículos móveis; 
 

 Aquisição de 
equipamentos; 
 

 Seleção das 
cooperativas via 
chamamento 
público; 
 

 Contratação de 
técnico para a 
gestão do Centro 
de Distribuição; 
 

 Fiscalização; 
 

 Cessão de espaço 
físico para 
instalação do 
Centro de 
Distribuição 

 
 Apoio na definição 

dos parâmetros de 
preços a serem 
praticados 

 
 

 Assitência técnica 
aos agricultores 
familiares; 

 Gestão das 
unidades do 
Sacolão Popular 
 

 Comercialização de 
hortifrutigranjeiros 
com valor abaixo 
do mercado local 
 

 Custeio do 
combustível, 
motorista, guarda 
e manutenção do 
veículo; 

 

SACOLÃO POPULAR 



 
 
 
 
 

SACOLÃO POPULAR 



 
 
 
 
 

 
 
 

 A intersetorialidade trata-se de mecanismos de integração de ações, saberes e esforços de diferentes 
setores, com o objetivo de construir objetos comuns de intervenção para o enfrentamento mais articulado 
dos problemas sociais. 
 

 Abordagem que articula conhecimentos técnicos de diferentes disciplinas, recursos institucionais de 
diferentes setores, saberes de diferentes atores e força política de diferentes instâncias voltados a objetivos 
comuns; 
 

 Requer instâncias e um trabalho de coordenação.  existência de espaços e/ou mecanismos de coordenação 
que possibilitem a integração e a comunicação dos setores no processo de elaboração, formulação e 
execução da política;  
 

 O território é o espaço privilegiado para realizar a articulação entre as políticas públicas; 
os agentes do planejamento são atores centrais para promoverem a articulação e a integração intra e 
intersetorial; 

 
 
  

Aprendizados 



 
 
 
 
 

 
 

 
 Diagnóstico: superar o olhar setorial, disciplinar e tecnicista sobre os problemas e incorporar diferentes 

olhares (interdisciplinaridade e múltiplos atores e seus saberes); 
 
 Possibilitar um fluxo de informações entre os diversos sistemas de políticas setoriais: ex SUAS/SISAN; 
 
 Ativar os espaços institucionalmente criados para possibilitar a articulação intersetorial (via de mão dupla); 
 
 Explorar as múltiplas possibilidades de utilização de recursos humanos e financeiros para a sua 

concretização; 
 
 A intersetorialidade agrega força política e amplia a visibilidade de pautas setoriais; 
 
 Exige competência técnica e política para construir pactos e consensos entre os atores envolvidos; 
 
 
  

Aprendizados 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Enfrentar a síndrome de Gabriela; 
 

 Disputa pelo protagonismo político; 
 
 Financiamento de ações intersetoriais; 

 
 Formas de monitorar: necessidade de indicadores de múltiplas dimensões; 

 
 Fracassos devem virar metas para as próximas batalhas: Revisão do PPA; 
 
 
  

Desafios 
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