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FRUTAS & HORTALIÇAS

O presente mapa procura ilustrar as iniciativas do governo brasileiro 
para a promoção do consumo de frutas e hortaliças nas etapas de  
produção, abastecimento e consumo do sistema alimentar.

 As iniciativas foram divididas em 12 linhas de ação, de acordo  
 com as maneiras como atuam ou podem atuar na promoção  
 desses alimentos (descritas no verso do mapa). 

   No mapa, são apresentados os sete ministérios   
   governamentais envolvidos nessas iniciativas.  
   Abaixo de cada um, estão indicadas, por meio  
   de quadrados coloridos, as linhas de ação nas  
   quais eles possuem ações/programas. 
     
   As setas representam as ações/programas e  
  buscam ilustrar a conexão de cada ministério com as  
  etapas do sistema alimentar e as ações interministeriais.

MMA

MEC: Ministério da Educação e Cultura

MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MDA: Ministério do Desenvolvimento Agrário

MDS: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MMA: Ministério do Meio Ambiente

MS: Ministério da Saúde

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego

Produção e consumo local
Valor social e cultural da alimentação
Regulação da publicidade de produtos industrializados
Subsídios agrícolas e créditos
Regulamentação de agrotóxicos

Publicidade de frutas e hortaliças

Linhas de ação para o incentivo ao consumo de frutas e hortaliças

    Educação alimentar e nutricional
      Abastecimento alimentar
      Renda e acesso à alimentação
      Produtos industrializados com frutas e hortaliças
      Transição agroecológica e agrobiodiversidade
      Controle de qualidade

MAPA

MDA

MDS

MS

MEC

MTE

Educação alimentar e nutricional 
Realização de práticas educativas no âmbito da promoção de hábitos 

alimentares saudáveis

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) MEC

Dicas ao Consumidor* MAPA

Coordenação Geral de Educação Alimentar e Nutricional (CGEAN)
MDS

Banco de Alimentos*

Promoção da Alimentação Saudável (PAS)
MS

Programa Saúde na Escola (PSE)

Programa Segurança e Saúde no Trabalho* MTE

*Programas/ações que não desenvolvem atividades especificamente ligadas à linha de ação, mas que têm potencial para tal.

Abastecimento alimentar 
Impacto sobre a disponibilidade e o preço de frutas e hortaliças por meio 

do abastecimento

Plano Safra Mais Alimentos
MDA

Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF)

Cozinhas Comunitárias

MDSBanco de Alimentos

Restaurante Popular

Centrais de Abastecimento (Ceasa)
MAPA

Aproveitamento dos Recursos Naturais e Produção Agrícola Sustentável

Programa Segurança e Saúde no Trabalho MTE

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) MEC

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA)
MDS
MDA

Renda e acesso à alimentação 
Garantia ou aumento da renda, levando à melhoria do 

acesso ao alimento

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)

MDA

Plano Safra Mais Alimentos

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)

Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF)

Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego
MTE

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento

Programa de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana MDS

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA)
MDS
MDA

Programa Bolsa Família (PBF)
MDS
MS

Produtos industrializados com frutas e hortaliças 
Controle da produção de produtos industrializados 

que contêm frutas e hortaliças

Boas Práticas de Fabricação
MS

Rotulagem de Alimentos

Transição agroecológica e agrobiodiversidade 
Promoção da transição do agronegócio para o processo agroecológico de produção, 

priorizando a conservação da agrobiodiversidade

Programa de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana MDS

Dicas ao Consumidor* MAPA

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento MTE

*Programas/ações que não desenvolvem atividades especificamente ligadas à linha de ação, mas que têm potencial para tal.

Controle de qualidade 
Priorização da qualidade dos alimentos, controle do uso de 

pesticidas, disponibilidade e controle da água

Sistema Agropecuário de Produção Integrada 

MAPA

Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem 
Vegetal (PNCRC/Vegetal)

Programa de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort)

Aproveitamento dos Recursos Naturais e Produção Agrícola Sustentável

Segurança Alimentar e Alimento Seguro

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) MS

Programa Cisternas MDS

Produção e consumo local 
Facilitação do comércio, da distribuição e melhoria na qualidade dos 

alimentos, respeitando hábitos culturais e garantindo 
preços mais baixos

Centrais de Abastecimento (Ceasa)
MAPA

Programa de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort)

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) MDA

Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural 
(Proambiente) MMA

Programa de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana MDS

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA)
MDS
MDA

Valor social e cultural da alimentação 
Impacto sobre a percepção das pessoas em relação aos alimentos, às

interações sociais e aos aspectos culturais do alimento e da alimentação

Promoção da Alimentação Saudável (PAS) MS

Cozinhas Comunitárias
MDS

Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (Consad)

Regulação da publicidade de produtos industrializados 
Garantia da proteção ao consumidor em relação à 

propaganda de produtos industrializados

Ações de Monitoramento e Fiscalização da Propaganda de Alimentos MS

Subsídios agrícolas e crédito
Apoio aos produtores ao longo do sistema agroalimentar

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
MDA

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA)
MDS
MDA

Regulamentação de agrotóxicos 
Regulamentação do uso de pesticidas e declaração de sua 

presença nos rótulos dos alimentos

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) MS

Publicidade de frutas e hortaliças 
Estímulo ao consumo de frutas e hortaliças por meio de publicidade

Dicas ao Consumidor* MAPA

Programa Saúde na Escola (PSE)* MS

*Programas/ações que não desenvolvem atividades especificamente ligadas à linha de ação, mas que têm potencial para tal.

Legenda das siglas:
MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MDA: Ministério do Desenvolvimento Agrário
MDS: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MEC: Ministério da Educação
MMA: Ministério do Meio Ambiente
MS: Ministério da Saúde
MTE: Ministério do Trabalho e Emprego


