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A importância das CEASAs na Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
 Garantia de acesso regular à uma variedade de gêneros 

alimentícios;
 Regulação de preços e estabelecimento de padrões de 

qualidade;
 Doação, para entidades socioassistenciais, de gêneros 

alimentícios não comercializáveis, mas aptos ao 
consumo humano, através do Banco de Alimentos; 

 Suporte logístico para as organizações da agricultura 
familiar acessarem o mercado institucional (PAA e PNAE) 
e o mercado convencional;

 Articulação entre agricultores familiares e órgãos públicos 
para o abastecimento do mercado institucional.



PROGRAMA DA REGIONALIZAÇÃO DO 
ABASTECIMENTO

 O programa fundamenta-se na lei Estadual nº 12.861/2007 

(instituiu o SISAN/RS) e na Resolução nº 1, de 30 de abril 

de 2012 da Câmara Interministerial de Segurança 

Alimentar e Nutricional, instituindo o I Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional- PLANSAN 2012/2015.

 Insere-se no amplo debate e consolidação do conceito de 

segurança alimentar e nutricional, incorporando ações da 

SDR e da CEASA-RS, na perspectiva de construção da 

segurança e soberania alimentar.



PROGRAMA DA REGIONALIZAÇÃO DO 
ABASTECIMENTO

 Esta proposta se orienta na perspectiva de descentralizar a 

gestão das estruturas voltadas para o abastecimento e 

comercialização de alimentos com vistas a favorecer os 

consumidores e os produtores, especialmente a forma 

cooperativa e associativa de organização dos agricultores 

familiares, que propicia a evolução dos arranjos produtivos 

locais (diversidade, quantidade, qualidade, logística...) e o 

acesso as politicas públicas.



PROGRAMA DA REGIONALIZAÇÃO DO 
ABASTECIMENTO

OBJETIVO 

Promover o fortalecimento da agricultura 

familiar através da regionalização do 

abastecimento e da comercialização, 

estimulando a produção de alimentos, a 

organização produtiva e a  inserção nos 

mercados locais e regionais.



ALGUNS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Organizar redes cooperativas e/ou associativas 

para o abastecimento e comercialização:

• Mercado Institucional                  PNAE

PAA

• Mercado Convencional         Feiras, Redes de Supermercados, 

Restaurantes.



ALGUNS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Possibilitar a comercialização permanente dos 

produtos da agricultura familiar diretamente aos 

consumidores (regularidade e qualidade);

 Propiciar o desenvolvimento local e regional do 

meio rural gaúcho;

 Promover a soberania e segurança alimentar e 

nutricional sustentável.



RAZÕES PARA A DESCENTTRALIZAÇÃO DO 
ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

 Circuitos curtos – menor distância entre produtor 

e consumidor – menor gasto energético;

 Melhor aproveitamento da mão de obra local;

 Geração e distribuição da renda;

 Valorização de produtos sadios, naturais, com 

uma identidade ligada a um território;



RAZÕES PARA A DESCENTTRALIZAÇÃO DO 
ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

Preços mais justos, tanto para produtores quanto 

para consumidores;

 Revalorização do gosto e frescor dos alimentos.



BANCO DE ALIMENTOS da CEASA/RS

 OBJETIVO

O combate à fome e diminuição do desperdício de 

alimentos, ao longo da cadeia produtiva, através do 

aproveitamento dos excedentes não comercializados de 

Hortifrutigranjeiros adequados ao consumo humano na 

CEASA/RS e de doações públicas e privadas de 

alimentos, beneficiado famílias em situação de 

insegurança alimentar e nutricional.



BANCO DE ALIMENTOS da CEASA/RS

ORIGEM DOS ALIMENTOS  

 De dentro da CEASA/RS

- Produtores 

- Atacadistas

 De fora da CEASA/RS

- Indústria de panificação

- Indústria de soja 

(proteína)



BANCO DE ALIMENTOS da CEASA/RS

LOGÍSTICA DE COLETA

 Dentro da CEASA/RS

- Posto de coleta no GNP

- Coleta nos BOX dos atacadistas

 Fora da CEASA/RS

- CEASA/RS faz coleta de panificados na indústria e 

a proteína de soja é entregue no Banco de alimentos

 LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO

- Cada entidades socioassistencial retira as 

doações no Banco de Alimentos (entrega semanal)



BANCO DE ALIMENTOS da CEASA/RS

PÚBLICO BENEFICIÁRIO  

 220 entidades socioassistenciais, localizadas em 16 

municípios da região metropolitana e 2 no interior. 

Em torno de 50 mil pessoas beneficiadas.



BANCO DE ALIMENTOS da CEASA/RS

Comparativo de quantidades (Kg) - 2011

* Considerado apenas o resíduo orgânico



BANCO DE ALIMENTOS da CEASA/RS
Projeto de reforma e ampliação do espaço físico e 

aumento do volume de gêneros alimentícios
 Reforma e ampliação:

- Edital nº 05/2012 do MDS, específico para Banco de 
Alimentos nas CEASAs.
- Valor do projeto: R$ 1.500.000,00

 Aumento do volume de gêneros alimentícios:
- Adesão do governo gaúcho ao Programa de Aquisição 
de Alimentos – PAA, modalidade Doação Simultânea, 
possibilitando a aquisição da agricultura familiar de 
outros gêneros que não são coletados na CEASA/RS, 
complementando a doação às entidades 
socioassistenciais


