
 
Seminário sobre Abastecimento Alimentar  
Rio de Janeiro – 24 e 25 de fevereiro 
 

Terça-feira (24/02) Quarta-feira (25/02) 

9h - Mesa de abertura  
  
Coordenadora: Fernanda Bairros (FBSSAN). 
- Apresentação dos participantes e dos objetivos do seminário. 
- Abastecimento alimentar na agenda do FBSSAN: Vanessa 
Schottz (UFRJ/FBSSAN). 
- Abastecimento alimentar nas agendas do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e das redes 
sociais: Carlos Eduardo Leite (Articulação Nacional de 
Agroecologia (ANA) /Consea). 

9h - Mesa 3: Política nacional de abastecimento, instrumentos e 
estratégia de implementação 

Coordenadora: Norma Alberto (Fórum Piauiense de SAN). 
-Política de abastecimento: componentes, possibilidades de 
política e estratégia de institucionalização e implementação: 
Renato Maluf (FBSSAN/CONSEA).  
- Iniciativas inovadoras da sociedade civil em âmbito local ou 
territorial vinculadas ao abastecimento alimentar: Julian Perez 
(FBSSAN/CONSEA).   
- Comentários finais – Questões apontadas pelo seminário e 
indicativos de agenda: Maria Emília Pacheco (FBSSAN/CONSEA); 
Chico Menezes (IBASE/FBSSAN).  

10h - Mesa 1: Abastecimento, soberania e segurança 
alimentar e nutricional 
  
Coordenadora: Juliana Casemiro (FBSSAN). 
-  Antecedentes, concepções e desafios de uma política de 
abastecimento alimentar orientada pela soberania e segurança 
alimentar e pelo direito humano à alimentação: Guilherme 
Delgado (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 
 - A esfera do atacado e os papéis dos entrepostos/centrais de 
abastecimento: Altivo Cunha (Associação Brasileira de Centrais 
de Abastecimento). 

 

11h - Debate em plenária -  Questões de compreensão e 
indicativos para a agenda de atuação do FBSSAN. 

 

11h30 - Debate em plenária - Questões de compreensão e 
indicativos para a agenda de atuação do FBSSAN. 

14h - Encaminhamentos - Coordenadores: Christiane Costa, 
Julian Pérez, Renato Maluf e Vanessa Schottz. 

12h30-Almoço 16h - Encerramento  

14h  - Mesa 2: Ações locais em várias dimensões 
do abastecimento alimentar 

Coordenador: Fábio Gomes (INCA). 
- Implementação local de instrumentos nacionais para a 
promoção de uma agricultura familiar diversificada e 

agroecológica: Silvio Porto (Consultor em desenvolvimento 
rural, abastec imento e SAN).  
- Agricultura urbana: modalidades de agricultura urbana e 
integração com outras ações no campo da SAN: Márcio Mattos 
(ASPTA/Coletivo Nacional de Agricultura Urbana).  
- Sistemas de abastecimento, comida e mercados varejistas 
locais: Newton Gomes Jr (Universidade de Brasília (UNB).  
- As dimensões da nutrição e da saúde do abastecimento 
alimentar: Christiane Costa (Instituto Polis/FBSSAN).  

Sobre o Fórum Brasileiro de Soberania Alimentar e Nutricional 
(FBSSAN)  
 
Criado em 1998, articula pessoas, organizações, redes, 
movimentos sociais e instituições de pesquisa na luta pelo Direito 
Humano à Alimentação. Busca sensibilizar para uma visão mais 
ampla do tema, trabalhando com variadas perspectivas do 
sistema alimentar: produção, processamento, abastecimento e 
consumo. Além disso, valoriza a intersetorialidade para a 
construção de suas ações, envolvendo grupos ligados à saúde, 
meio ambiente, nutrição, direitos humanos, reforma agrária, 
agroecologia, agricultura familiar, gênero, economia solidária, 
educação popular, dentre outros. 
 

16h30  - Debate em plenária -  Questões de compreensão e 
indicativos para a agenda de atuação do FBSSAN. 

 
Apoiadores: 

                                 
 

 

18h - Encerramento 


