Item a) Segurança Alimentar e Nutricional.
Extensão máxima. Quatro laudas.
Introdução:

Desde 2003, com o lançamento da Estratégia “Fome Zero”, o Brasil tem fundamentado suas
políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no Direito Humano à Alimentação
Adequada (DHAA). Ao fundamentar as políticas governamentais em uma perspectiva de direito
humano, essas políticas deixam, gradualmente, de ser meramente programas de governo e
passam a ser políticas e estratégias permanente de Estado. Destarte, o Brasil entende que o
DHAA deve ser exigível a qualquer tempo, em qualquer lugar e por qualquer um,
independentemente de etnia, gênero, orientação religiosa, sexual ou política.
O DHAA é, portanto, um dever do Estado e um direito dos indivíduos e das populações. Foi,
pela primeira vez, reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dispõe, em
seu Art. XXV, § 1º, que "toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar
e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação". Posteriormente,
ficou estabelecido, no Artigo 11 do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, "o
direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à
alimentação" e "o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome". Por fim,,
em novembro de 2004, foram adotadas, na 127ª Sessão do Conselho da FAO, as "Diretrizes
Voluntárias em Apoio à Realização Progressiva do Direito à Alimentação Adequada no
Contexto da Segurança Alimentar Nacional", para cuja negociação o Governo brasileiro
contribuiu de forma singular.
O DHAA realiza-se quando cada homem, mulher e criança, sozinho ou em companhia de outros,
tem acesso físico e econômico, ininterruptamente, à alimentação adequada ou aos meios para sua
obtenção. Está fundamentado em três deveres do Estado: 1) proteger; 2) promover e 3) prover.
Proteger é uma obrigação de caráter permanente das políticas públicas, que, de maneira
sustentável, devem evitar que indivíduos e populações possam vir a enfrentar situações de
insegurança alimentar. Promover, por sua vez, significa a gradual e efetiva universalização do
direito humano à alimentação por meio de abrangentes programas governamentais de segurança
alimentar e nutricional, como a alimentação escolar e as transferências condicionais de renda.
Prover, por fim, é o dever do Estado de intervir com políticas públicas no sentido de garantir à
alimentação aos que necessitam, preferencialmente em uma estratégia de dupla tração
(emergencial-estruturante), que envolve a assistência alimentar emergencial associada a políticas
de fortalecimento da agricultura familiar, assistência técnica, crédito, seguro agrícola e extensão
rural, reforma agrária e compras públicas de alimentos diretamente da agricultura familiar.
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2.1 Descrição
Objetivos:
A política brasileira de segurança alimentar e nutricional, tal qual concebida e conduzida pela
Estarégia “Fome Zero”, concentra conjunto de mais de 50 ações e programas voltados à
ampliação do acesso à alimentação de qualidade, como a transferência de renda com
condicionalidades, os benefícios assistenciais, a aquisição e distribuição de alimentos
provenientes da agricultura familiar e a alimentação escolar.
Suas ações estão articuladas em quatro eixos: (i) ampliação do acesso à alimentação; (ii)
fortalecimento da agricultura familiar; (iii) promoção de processos de geração de renda; (iv)
articulação, mobilização e controle social.
A iniciativa tem como objetivo a integração dos programas e projetos governamentais, de forma
a potencializar cada iniciativa, otimizando recursos e ampliando o número de famílias assistidas,
bem como assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada às pessoas com dificuldades de
acesso aos alimentos. Busca-se igualmente a promoção da transversalidade das ações estatais em
todas as esferas de Governo e no desenvolvimento de ações conjuntas entre o Estado e a
sociedade civil.

Data de inicio: / /
Instrumento legal:
- Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN, Lei nº 11.346, de 15 de setembro
de 2006), que estrutura o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN);
- Decreto de 25 de agosto de 2010, que regulamenta a LOSAN, implementando a Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que estabelece novos objetivos e metas para a
promoção da segurança alimentar e nutricional no Brasil.
Descrever
- Participação e controle social:
O Brasil desenvolveu e estruturou políticas nacionais de segurança alimentar e nutricional e
agricultura familiar por meio de uma estratégia participativa, que levou ao restabelecimento, em
2003, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), composto por 1/3 de
representantes de Governo e 2/3, da sociedade civil organizada. O CONSEA reúne-se
bimensalmente e está composto por 19 Ministros e 38 representantes da sociedade civil. O MRE
passou a integrar o Conselho em 2008. O CONSEA é o único Conselho que assessora
diretamente o Presidente da República, estando sua estrutura dentro da própria Presidência da
República; Por determinação do Presidente Lula, o CONSEA tem prestado cooperação
internacional, a fim de que outros países possam conhecer a experiência de discussão e garantia
da segurança alimentar, por meio do diálogo político amplo e abrangente, única forma duradoura
de garantir a segurança alimentar e nutricional.

- Participação de outros Ministérios, Órgãos Públicos e Estados da
Federação):
Os principais programas da Estratégia Fome Zero são coordenados respectivamente pelos
seguintes órgãos públicos:
- Bolsa Família, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
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- Programa de Aquisição de Alimentos, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pela Companhia Nacional de
Abastecimento;
- Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação do Ministério da Educação.
Todos esses Ministérios e Agências, além do MRE – por intermédio da Coordenação-Geral de
Ações Internacionais de Combate à Fome (CGFOME) – articulam esses projetos e novas
políticas especialmente no seio do CONSEA, com a participação da sociedade civil.

2.1.1 Qual a distinção em relação a políticas existentes
No que diz respeito à política externa brasileira na área de segurança alimentar e nutricional, a
estratégia brasileira inova ao fundamentar suas ações, além da perspectiva do Direito Humano à
Alimentação Adequada, já destacada no item 1, nas dimensões humanitária/emergencial e
estruturante.
Por meio da vertente humanitária, o Brasil busca dar sua contribuição à garantia da segurança
alimentar de populações em outros países, em especial por meio da doação de alimentos, sempre
após solicitação formal e consentimento do Estado recipiendário. Nos últimos dois anos, mais de
30 países receberam assistência humanitária brasileira na forma de doação de alimentos.
A vertente estruturante, por sua vez, incorpora ações de cooperação internacional que buscam
fomentar soluções de longo prazo para o problema da insegurança alimentar, estimulando a
agricultura familiar e acesso à terra, inclusive por meio da reforma agrária. Atividades e projetos
foram elaborados, com o apoio dos demais Ministérios, no sentido de difundir boas práticas
brasileiras, tecnologias sociais e políticas públicas que podem ser do interesse de outros países,
no marco da cooperação horizontal. Alguns países estão bastante envolvidos em cooperação na
área como, por exemplo, Haiti, Bolívia, Nicarágua, Peru, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé
e Príncipe e Timor Leste.

2.1.2 Descrição dos resultados alcançados
O Brasil, durante os últimos anos, vem colhendo os frutos do empenho do Governo e da
sociedade para garantir a todos o Direito Humano à Alimentação Adequada. Os avanços obtidos
resultam da combinação de diversas políticas voltadas à ampliação do acesso à alimentação de
qualidade, como a transferência de renda com condicionalidades, os benefícios assistenciais, a
aquisição e distribuição de alimentos provenientes da agricultura familiar e a alimentação
escolar. Aprimorou-se, igualmente, a atenção aos grupos sociais mais vulneráveis à insegurança
alimentar e nutricional, incluindo a garantia dos seus territórios, o acesso aos serviços de saúde e
educação e o apoio às atividades produtivas.
Um dos principais Programas da Estratégia “Fome Zero”, o Bolsa Família, desde junho de 2006,
alcançou atualmente a meta de atender a 12,5 milhões de famílias. O Programa visa à concessão
de benefícios condicionada à participação efetiva das famílias no processo educacional e nos
programas de saúde que promovam a melhoria das condições de vida na perspectiva da inclusão
social.
Outro importante pilar do “Fome Zero” consiste no Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Este Programa oferece pelo menos uma refeição de qualidade para cerca de 47 milhões
de crianças e adolescentes nas escolas públicas, o que proporciona grande impacto na redução da
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desnutrição infantil e de adolescentes. Vale notar que, ao contrário de outros países, inclusive do
Norte (Alemanha e Itália, entre outros), o PNAE é universal e gratuito. Importa igualmente
sublinhar que os recursos públicos para financiamento do Programa foram incrementados em
mais de 70% "per capita" desde 2003. Ressalte-se ainda que a Lei 11.947, aprovada em 16 de
junho de 2009, prevê que 30% dos recursos destinados ao PNAE deverão ser gastos com
compras da agricultura familiar – principalmente assentados da reforma agrária, indígenas e
quilombolas. Dessa maneira, garante-se a sustentabilidade dos programas de desenvolvimento
socioeconômico, democratizando os mercados, com ganhos evidentes para produtores e
consumidores, rurais e urbanos, promovendo um círculo virtuoso que beneficia a todos os
agentes envolvidos nesse processo. O exitoso desenvolvimento do PNAE no contexto nacional
contribuiu para que a experiência chamasse também a atenção no cenário internacional, o que
propiciou a procura crescente de projetos de cooperação na área de alimentação escolar. Desde
2005, a cooperação técnica na área de alimentação escolar, com o apoio do PMA, da FAO e da
ABC/MRE desenvolveu-se e ampliou-se para vários países: Bolívia, Colômbia, El Salvador,
Guatemala, Haiti, Nicarágua, Panamá, Suriname, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Palestina
Já o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), outro Programa emblemático do “Fome Zero”,
compra diretamente parte da produção dos agricultores familiares para distribuição gratuita dos
alimentos a entidades sociais e a grupos em situação de vulnerabilidade. De um lado, garante
renda e trabalho a homens e mulheres do campo (combate à pobreza rural) e, de outro, contribui
para a melhoria das condições nutricionais das famílias pobres. Como resultado, os ganhos de
comercialização da produção agrícola dos beneficiários do PAA são três vezes superior aos dos
produtores não inseridos no Programa.
Os resultados dessas políticas podem ser medidos pela Pesquisa Nacional de Demografia e
Saúde realizada em 2007: do total de mulheres ouvidas, 62,5% consideraram ter acesso à
alimentação em quantidade e qualidade suficientes. O número de domicílios em situação de
insegurança alimentar caiu de 6,5% em 2004 para 4,7% em 2007. Em 1999, 10,1% das crianças
com menos de 1 ano de idade, nas áreas cobertas pela Estratégia Saúde da Família no Brasil do
Ministério da Saúde, apresentavam desnutrição proteico-calórica e, em 2006, eram 2,4%. Entre
as crianças de 1 a 2 anos, os números caíram de 19,8%, em 1999; para 4,8%, em 2006. Na faixa
etária de crianças de até 5 anos, o índice caiu de 7,1% em 1989, para 4,6% em 2002-2003. Entre
2002 e 2005 houve uma queda de 37,8% nas internações por desnutrição no País.
Todos esses expressivos êxitos contribuiram para o Brasil já haver atendido, em 2005, antes
mesmo da data limite (2015) estipulada pela Organização das Nações Unidas, as metas fixadas
nos Objetivos do Milênio, pactuadas na Declaração do Milênio, aprovada em 2000 durante a
Assembleia Geral da Nações Unidas (Resolução 55/2 de setembro de 2000), quanto à redução da
fome e da pobreza.

2.1.3 Caso sejam anexadas tabelas, listar os respectivos títulos
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