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Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo oferecer uma análise acerca do Pacto de Milão 

sobre Política de Alimentação Urbana, seus mecanismos de funcionamento e possíveis 

implicações sobre o desenvolvimento de políticas públicas locais, em específico do 

município de Araraquara - SP. A partir da identificação dos principais programas e 

políticas públicas alimentares implementados no município, buscou-se analisar como 

estes se relacionam às propostas do Pacto de Milão, de que forma vem ocorrendo a 

participação do município no mesmo, bem como possíveis desafios particulares 

encontrados e contribuições propiciadas pela adesão ao Pacto. Objetiva-se compreender 

a relevância e efetividade de tal instrumento no quadro de construção de uma governança 

global do sistema agroalimentar. Pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, parte do 

estudo de caso do município de Araraquara, município do interior do estado de São Paulo. 

Como resultado, podemos perceber a interseccionalidade dos eixos do Pacto de Milão e 

das políticas municipais de Araraquara-SP, que vê naquele um rico canal de troca de 

experiências e credibilidade. Neste sentido, o Pacto de Milão se mostra um mecanismo 

de integração voluntária de ações que contemplem a garantia do DHAA em nível local, 

estando ao encontro das tratativas de fomento à uma governança alimentar internacional. 

Assim, o Pacto de Milão se mostra uma interessante oportunidade de construção de 

políticas públicas de soberania e democracia alimentar, evidenciando uma nova fase de 

protagonismo dos governos subnacionais, ainda que deva ser olhado com cautela. 

 

Palavras-chave: Araraquara; governança alimentar; Pacto de Milão; políticas 

alimentares; políticas públicas.  
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INTRODUÇÃO 

A crescente necessidade de articulação entre múltiplos atores em torno de desafios 

globais como o desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis têm sido incorporadas 

em agendas políticas e diversos acordos internacionais nos últimos anos, dentre os quais o 

Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana. Lançado em 2015 durante a feira 

mundial Expo 2015, em Milão, o Pacto reconhece a importância do protagonismo das 

cidades no desenvolvimento de políticas públicas alimentares, bem como na promoção do 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), e compreende uma série de ações 

recomendadas para a atuação dos governos locais, em uma abordagem integrada e 

multissectorial.  

Atualmente, são 211 cidades signatárias, contemplando 350 milhões de habitantes. 

Se mostra importante, então, analisarmos estes novos espaços internacionais do ponto de 

vista de uma governança alimentar, ou democracia alimentar como propõem Dekeyser, 

Korsten e Fioramonti (2018), ainda que em uma análise limitada da soberania alimentar. 

Neste contexto de projeção política dos municípios, se faz importante compreender de que 

forma tais esferas, local e global, convergem e podem ser mutuamente influenciadas, questão 

que será objeto de análise deste trabalho, tendo como ponto de partida a experiência do 

município de Araraquara - SP, signatário do Pacto desde 2019 e que tem se destacado por 

iniciativas voltadas à agricultura urbana e à garantia da segurança alimentar e nutricional.  

Localizado na região centro-norte do estado de São Paulo, Araraquara conta com 

uma população de  227.618 habitantes, estando quase 93% na parte urbana, e apresenta uma 

robusta estrutura da política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), que perpassa pelo 

apoio à agricultura camponesa e familiar, banco de alimentos municipal, agricultura urbana, 

ações de economia solidária e agroecologia (MOREIRA, 2020). 

O presente trabalho tem como objetivo oferecer uma análise acerca do Pacto de 

Milão sobre Política de Alimentação Urbana, seus mecanismos de funcionamento e possíveis 

implicações sobre o desenvolvimento de políticas públicas locais, em específico do 

município de Araraquara - SP. A partir da identificação dos principais programas e políticas 

públicas alimentares implementados no município, buscou-se analisar como estes se 

relacionam às propostas do Pacto de Milão, de que forma vem ocorrendo a participação do 

município no mesmo, bem como possíveis desafios particulares encontrados e contribuições 

propiciadas pela adesão ao Pacto. Ainda, objetiva-se compreender a relevância e efetividade 

de tal instrumento no quadro de construção de uma governança global do sistema 

agroalimentar, entendida como o conjunto de instituições e organizações, formais e 
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informais, que atuam a nível global buscando influenciar tal sistema, juntamente com os 

padrões de comportamento organizacional que suscitam (VON BRAUN; BIRNER, 2017). 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, parte do estudo de caso do município de 

Araraquara-SP. Para tanto, foi feita revisão bibliográfica do tema, a partir da pesquisa nas 

principais bases de dados (Portal de Periódicos Capes, Portal de Busca Integrada ÁGUIA-USP, 

Scielo, Scopus e Web of Science), delimitados pelas palavras-chave: “Milan urban food policy 

pact; milan world expo; milan expo; pacto de milão; governança alimentar global”. Deste 

levantamento, foram separados aqueles trabalhos que analisam o impacto do referido pacto 

internacional nas políticas locais.  

Ainda, foram analisados documentos oficiais (escritos e visuais) do Pacto de Milão e do 

município de Araraquara-SP, tanto das políticas inscritas no prêmio anual quanto de outras 

políticas alimentares que estejam em conformidade com o mesmo. Para completo entendimento 

do contexto municipal, foram feitas entrevistas semiestruturadas com servidores araraquarenses 

que acompanham e acompanharam a participação do município no Pacto de Milão e/ou das 

políticas públicas submetidas à avaliação. Para respeitar o sigilo dos servidores públicos, nomes 

fictícios foram utilizados.  

 

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP 

O município de Araraquara, localizado na região centro-norte do estado de São Paulo, 

tem 227.618 habitantes, com uma densidade demográfica maior que a média estadual, de 226.8 

(hab/km²), com taxa de urbanização de 97.2% (SEADE, 2021). A atividade econômica depende 

massivamente do setor de serviços (70.1% do PIB), seguido da indústria (18%), arrecadação de 

impostos de subsídios (10.9%) e agropecuária (1%), de acordo com Seade (2021). Mesmo com o 

setor agropecuário não sendo preponderante para economia local, a produção agrícola, assim 

como é de praxe no interior do estado, se baseia basicamente na cana-de-açúcar, alcançando 

84.3% da produção, seguida da laranja com 5.9% e da soja com 4.3% (SEADE, 2021). Como 

podemos observar, pouco espaço sobra para produção de alimentos, e não de commodities para 

exportação e/ou produção de combustível. 

Antes de iniciar, é fundamental pontuarmos o panorama político de Araraquara-SP, já 

que as datas e hiatos de alguns projetos têm muito a ver com o grupo político que esteve no poder. 

O atual prefeito é Edinho Silva (PT), que está em seu quarto mandato (não consecutivo), tendo 

ocupado o posto nos mandatos 2001-2004, 2005-2008 e 2017-2020. Foi durante seu segundo 

mandato que foi criado o Banco de Alimentos, por exemplo, além de ter sido responsável pela 
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saída do papel do PMAIS, que foi criado em 2013, mas só foi efetivado em 2018. Evidentemente 

a participação no Pacto de Milão tem, além da cooperação, um aspecto político-simbólico, e quase 

todas as ações citadas nos vídeos ocorreram durante algum mandato de Edinho (com exceção da 

primeira reforma do Banco de Alimentos, a criação do PMAIS e da Padaria Solidária). 

O município conta também com a estrutura do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (SISAN), ou seja, possui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (COMSAN)1, a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN), que possua vez realizaram conferências municipais, abertas, para elaboração do Plano 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(PLAMSAN-DRS), iniciado em 2018. Ainda, Moreira (2020, pp. 2-3) destaca que as ações deste 

último estão vinculadas aos ODS-ONU, além do COMSAN ser composto por ampla participação 

da sociedade civil, como por meio de parcerias com universidades e escolas, que inclusive 

possuem acento no mesmo. 

A gestão de Araraquara-SP submeteu três iniciativas das políticas de segurança alimentar 

para avaliação anual do comitê do Pacto, todas no quinto eixo (Equidade Econômica e Social): 

Programa de Hortas Comunitárias; Banco de Alimentos; e garantindo o direito à alimentação 

durante a pandemia. De acordo com Moreira (2020), na base de dados Municípios 

Agroecológicos, da Associação Nacional de Agroecologia, as entrevistas e o site da prefeitura 

municipal, existem outras sete iniciativas locais que poderiam ser enquadradas nos eixos do Pacto: 

1) Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social (PMAIS); 2) Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); 3) Programa Municipal de Incentivo à Inclusão 

Participativa “Bolsa Cidadania”; 4) Incentivo ao Cooperativismo; 5) Programas para a Juventude; 

6) Rede “Solidariedade contamina mais que o Vírus”; e 7) Núcleo de Educação Alimentar e 

Nutricional (NEAN). 

Como o objetivo deste artigo é olhar para a inserção do município no Pacto de Milão, 

iremos nos atentar em maiores detalhes às três iniciativas submetidas para avaliação do comitê 

internacional. 

  

PROGRAMA MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS E COMUNITÁRIAS “COLHENDO 

DIGNIDADE” 

Para entender a articulação que deu origem ao Programa Municipal de Hortas Urbanas e 

Comunitárias “Colhendo Dignidade”, recorremos às falas da Servidora 1, que integra a equipe 

responsável pelo projeto. 

 
1 O COMSAN foi criado em 2003, sendo reestruturado em 2017 pela Lei Nº 9.147-06/12/2017 (MOREIRA, 

2020, p. 2). 
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Ela conta que este começou a partir de uma aproximação da comunidade com a UNESP 

(FCLAR), por um grupo de extensão que passou a implementar uma horta comunitária na zona 

norte do município. O projeto teve boa aceitação pela comunidade, trabalhando a produção de 

alimentos com educação, e disto passou a expandir para outras esferas. O projeto foi levado ao 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN), onde foi tirada uma 

diretriz e repassado à prefeitura. De lá, criou-se uma comissão intersetorial, com várias secretarias 

envolvidas, onde finalmente surgiu o Programa Municipal de Horas Urbanas e Comunitárias 

“Colhendo Dignidade”, em 2019. 

O programa foi articulado junto a outro, Programa Territórios e Redes, no qual foram 

levantados os bairros mais vulneráveis para que fossem priorizados nas políticas sociais, sendo 

os principais locais das hortas urbanas. Além do aproveitamento do grupo de universitários e da 

comunidade que participava, foi feita uma aproximação com o CRAS e lideranças comunitárias, 

sobretudo através de oficinas culturais, onde os servidores e outros sujeitos envolvidos no 

programa passaram a conhecer a realidade local e a manter um diálogo constante com a 

comunidade. 

A Servidora 1 ressalta que esta é uma das principais virtudes do programa, que sempre se 

pautou pelo diálogo com os sujeitos, estimulando e respeitando a autonomia das pessoas e a 

participação comunitária ativa, definido por ela como “pessoas sendo o próprio sujeito”, partindo 

da filosofia freiriana. 

A prática de agricultura urbana tem uma multidimensionalidade de funções (CURAN; 

MARQUES, 2021), e isto pode ser observado também no Colhendo Dignidades. Além do impacto 

na segurança alimentar, foi perceptível o caráter psicossocial do programa, como relatado por 

uma participante e moradora do bairro: 

“Estou aprendendo um pouquinho mais, estou amando o que estou fazendo. 

Eu gosto de trabalhar com a terra, é muito bom para mim porque em casa eu 

estava um pouco depressiva, e esse trabalho comunitário daqui ajuda muito” 

(MILAN URBAN PACT, 2020a). 

  

            A Servidora 1 nos conta que o perfil dos participantes é bastante variado, com 

alguns se engajando mais e outros menos. É notório pessoas que têm um passado de trabalho e 

vivência no campo (ainda que seja necessário ressaltar que já estão em processo de urbanização 

acelerado), o que facilita a aproximação com as atividades. Ela cita uma participante que se 

destaca nas atividades, tendo gostado tanto da atuação que se engajou em cursos da Embrapa, em 

atividade de pesquisa, e hoje se propõe a realizar cursos e oficinas de educação ambiental na 

própria comunidade.  

Além disso, a partir da parceria com o CRAS, estão sendo transformados e recuperados 
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terrenos baldios, respeitando a função social da propriedade, prevista na Constituição Federal. 

Nas palavras da Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento: 

“O que percebemos no programa é uma aproximação com o CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social). As hortas urbanas foram instaladas ao lado 

do CRAS e do centro de cultura e esportes. [...] Hoje podemos ver uma nova 

paisagem, com as pessoas se apropriando de terras vazias e abandonadas, e 

transformando-as possíveis para produção de alimentos” (MILAN URBAN 

PACT, 2020a). 

  

Como princípio da lei que estabelece o programa, é feito um termo de adesão de trabalho 

voluntário com os participantes, o que lhes dá o direito de colher o que produz para autoconsumo, 

com o excedente sendo destinado ao CRAS e ao Banco de Alimentos Municipal. A Servidora 1 

reforça que as hortas urbanas foram fundamentais para socorrer o banco de alimentos com 

hortaliças e verduras. Contudo, por destinar a produção para diferentes frentes (autoconsumo, 

comunidade, CRAS e Banco de Alimentos), e sendo este processo feito de forma dinâmica, não 

existem dados computados sobre o quanto cada espaço produz, ainda que sejam números 

relevantes pela capacidade de abastecer tantas frentes. 

No entanto, há em construção uma proposta de modificar a lei, a fim de permitir a 

comercialização de parte da produção, visto que é todo um trabalho despendido pelos 

participantes e que, em geral, são de famílias vulneráveis economicamente, podendo a 

comercialização ser uma importante forma de geração de renda. 

Ela nos conta, também, que esse entrave legislativo foi um dos causadores de alguns 

afastamentos do projeto. Se em 2020 foram 20 pessoas certificadas pelo programa, em 2021 o 

número de participantes reduziu para 15 (8 na horta São Rafael e 7 no Residencial dos Oitis), 

muito por conta da necessidade de geração de renda dos participantes. Impedidos de 

comercializar, procuraram e conseguiram empregos formais ou informais, dificultando a 

permanência nas atividades – ainda que algumas pessoas que mesmo com um emprego formal 

seguem trabalhando nas hortas. 

Essa busca por adequar o programa às necessidades dos munícipes demonstra todo o 

processo de governança e transparência deste, que preza pelo diálogo constante com a 

comunidade, até mesmo na assessoria técnica de capacitação agroecológica, feita a partir das 

demandas dos participantes. Em relação à produção agroecológica, a Coordenadora do programa 

ressalta a variedade de alimentos saudáveis do programa sem uso de qualquer tipo de insumo 

químico: 

“Se mantivermos uma terra bem tratada, nossos produtos serão bons, saborosos 

e sem veneno. Isso é fundamental para a saúde. Abóbora, mandioca, tomate 

cereja, pimenta, ora-pro-nóbis, salsa, couve-flor, repolho, amora, goiaba, 

manga, limão, e outros alimentos deliciosos e nutritivos já estão sendo 

produzidos pelo grupo” (MILAN URBAN PACT, 2020a). 
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 A fim de aprimorar a estrutura do mesmo, o programa foi transferido para a Secretaria 

de Agricultura, contando agora com um técnico específico para atender e acompanhar as hortas 

urbanas, algo essencial para seu sucesso. Ainda, foi feito acordo com a empresa fornecedora de 

água, implementando água gratuita às hortas, o que também trouxe certa preocupação. Como 

foram surgindo diversas hortas, há uma constante avaliação se são de benefício comunitário ou 

privado para decidir o fornecimento de água, sendo construída a proposta de “quintais 

sustentáveis”, que prevê uma cota de água aos mesmos, para que não ocorram exageros. Por seu 

caráter interdisciplinar, este projeto está vinculado à política de sustentabilidade da prefeitura, de 

arborização e permeabilidade do solo. 

 O projeto piloto do Programa Municipal de Horas Urbanas e Comunitárias “Colhendo 

Dignidade” foi feito no Jardim São Rafael e o segundo braço deste no Residencial dos Oitis, já 

durante a pandemia de COVID-19, mas há a previsão de expansão: 

“É um projeto piloto que nós temos certeza que queremos passar para outras 

comunidades, queremos um projeto que conecte uma rede de territórios. O 

objetivo principal é combater a fome e a pobreza. Esse é o foco da segurança 

alimentar, que as pessoas tenham uma vida digna, completa e boa qualidade de 

vida” (MILAN URBAN PACT, 2020a). 

 

 De acordo com as informações coletadas, também prevê a instalação de hortas em mais 

duas regiões em 2021, que estão passando pelo extenso trâmite burocrático (identificação do 

local; da matrícula; se há previsão de construções; qualidade do solo; e rede de água) abrangidas 

pela rede de territórios, que trabalha para reduzir a vulnerabilidade social. 

Ainda, o programa também promove um momento de integração entre os moradores da 

comunidade. Da produção, além da colheita para autoconsumo, ocorre a distribuição para pessoas 

acamadas e/ou parentes dentro da própria comunidade, como forma de solidariedade. 

  

BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL 

O Banco de Alimentos de Araraquara abriu em 2007 e permanece em atividade, 

distribuindo quase 200 toneladas de alimentos por ano, para cerca de 50 entidades sociais e 

famílias vulneráveis registradas no CRAS (MILAN URBAN PACT, 2020b). O trabalho ocorre a 

partir de parceria com supermercados e mercearias, com foco no combate ao desperdício 

alimentar. Depois de selecionado, processado e empacotado, esses alimentos beneficiam mais de 

4.500 pessoas em risco social que constantemente recebem doações, contribuindo para a 

segurança alimentar e nutricional do município (MILAN URBAN PACT, 2020b). 

Com 14 anos de existência, o banco de alimentos passou por reformas e ampliações. A 

primeira expansão foi em 2011, que permitiu a instalação de novos equipamentos para produção 

e conservação de alimentos, além da construção de novos depósitos para guardar as doações. Em 
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2016 a Padaria Solidária e Unidade de Soja foi criada, usando produtos recebidos de doações e 

farinha do processo de produção do leite de soja, que incrementa a qualidade nutricional dos pães, 

aumento os níveis de proteína e fibras (MILAN URBAN PACT, 2020b). 

Desde 2017, o Programa Banco de Alimentos tem estruturado sua equipe técnica e 

operacional, integrando as políticas de segurança alimentar com as de assistência social, 

consolidando as ações do que vem sendo denominado programa “Araraquara Sem Fome”. Em 

2018, o Banco de Alimentos se tornou membro da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, 

construindo uma unidade para compra de alimentos da agricultura familiar, conseguindo recursos 

do Governo Federal para expansão e modernização. Atualmente, recebem frutas e vegetais através 

do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), destinando-os para entidades de assistência 

social (MILAN URBAN PACT, 2020b). 

Para garantir o direito humano à alimentação adequada, a administração municipal 

garante também a compra de frutas e vegetais da agricultura familiar local, através do Programa 

Municipal de Agricultura de Interesse Social (PMAIS). Esse é um importante programa 

intersetorial porque além de prover a geração de renda para pequenos agricultores, permite a 

confecção de cerca de 300 cestas de Hortifrutis semanalmente distribuídas para famílias em 

vulnerabilidade social que são atendidos nos CRAS (MILAN URBAN PACT, 2020b). 

Na pandemia, o trabalho do Banco de Alimentos tem sido essencial, uma vez que é o 

principal ponto de recebimento de alimentos para estoque, produção de cestas e distribuição 

destas nas redes de solidariedade criada, com o slogan “Solidariedade contagia mais que o vírus”, 

que produziu os seguintes resultados até o momento: 98 toneladas de alimentos e 20.300 unidades 

de itens de higiene coletados, que possibilitaram a distribuição de 5.600 cestas básicas, mais de 

5.400 litros de leite e mais de 3.700 kits de limpeza e higiene para a população em vulnerabilidade 

social (MILAN URBAN PACT, 2020b). 

  

GARANTINDO O DIREITO À ALIMENTAÇÃO NA PANDEMIA 

A produção intitulada “Garantindo o direito à alimentação na pandemia”, ressalta o 

conjunto de políticas sociais adotadas pelo município que auxiliam o combate à fome no período. 

Os resultados destacam que o Banco de Alimentos distribuiu 188 toneladas de alimentos no ano 

e a Padaria Solidária 14 mil pães por mês. Ainda, o PAA foi responsável por doar 54 toneladas 

de frutas e vegetais para as entidades cadastradas no Banco de Alimentos e o PMAIS 24 toneladas 

diretamente para as famílias vulneráveis, sendo dados apenas do primeiro semestre de 2020, 

contabilizando um investimento de 800 mil reais pelo município na compra de produtos da 

agricultura familiar local (MILAN URBAN PACT, 2020c). 

Pensando no combate à pandemia, foi instituído um comitê municipal para discutir 
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propostas em conjunto da sociedade civil, onde surgiu a Rede de Solidariedade “A solidariedade 

contagia mais que o vírus”.  Com a campanha, mais de 100 toneladas de alimentos foram doadas, 

além da distribuição de mais de 600 cestas – estes números representam o triplo de doações no 

comparativo com o ano de 2019 (MILAN URBAN PACT, 2020c). Para isso, foi criada uma linha 

de telefone gratuita para pessoas que precisam de alimentos ou querem fazer doações, além de 

uma conta em banco para recolher doações. Para agregarmos dados atualizados, a Tabela 1 

reproduz o balanço mensal da Rede de Solidariedade divulgado na página do Instagram da 

Prefeitura de Araraquara. 

 

Tabela 1 - Balando Rede de Solidariedade de Araraquara, de 25/03/2020 à 06/07/2021. 

Descrição de item Quantidade/valores 

Alimentos arrecadados 246.942 kg 

Alimentos adquiridos pela Prefeitura 475.821 kg 

Cestas distribuídas às famílias em vulnerabilidade 26.694 cestas 

Itens de limpeza e higiene arrecadados 35.606 un 

Leite arrecadado e distribuído 22.280 litros 

Kits de Alimentação Escolar 192.775 un 

Famílias de alunos matriculados na rede municipal 10.297 famílias 

Conta Rede Solidariedade - Arrecadado R$ 23.268,00 

Ração para animais 384 kg 

Fonte: dados retirados do perfil do Instagram da Prefeitura de Araraquara2.  

  

Em outras ações paralelas, a prefeitura garantiu a compra de 8000 cestas básicas e mais 

de 5000 litros de leite. Foi feito também o programa de contratação de emergência, criando 400 

empregos para construção do Hospital de Campanha e na Limpeza Urbana, com o critério de 

vulnerabilidade social (MILAN URBAN PACT, 2020c). Além disso, também foram compradas 

máscaras do projeto “Mãos que Criam”, que reúne mulheres em vulnerabilidade social, que por 

 
2 Usuário @prefsararaquara. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CQ_rgaWNj9E/?utm_medium=share_sheet. Acesso em 14/07/2021. 
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sua vez foram distribuídas junto com as cestas de hortifruti. 

Essas ações possibilitaram a garantia do direito à alimentação no município e, aliado às 

políticas de restrição de circulação, levaram o município a ter a menor taxa de mortalidade do 

Estado de São Paulo (menos de 1%), na época (MILAN URBAN PACT, 2020c). 

  

OUTRAS AÇÕES E PROGRAMAS MUNICIPAIS 

Ainda que a gestão municipal de Araraquara-SP tenha submetido apenas estes três relatos 

de experiências, cabe apontar outras existentes no município. 

Existe também o Programa Municipal de Incentivo à Inclusão Produtiva “Bolsa 

Cidadania”, que surgiu nas conferências de formulação do PLAMSAN e é regido por um comitê 

intersetorial do município (MOREIRA, 2020, p. 3). O programa prevê a garantia de renda mínima 

às pessoas em extrema vulnerabilidade, disponibilizando um cartão-alimentação, cujo direito está 

vinculado à participação em curso de formação que engloba “cidadania, educação alimentar e 

nutricional, cursos profissionalizantes e de empreendedorismo, e ação comunitária” (MOREIRA, 

2020, p. 3). 

Criado em 2019, é um cartão social que permite às pessoas escolherem seus próprios 

alimentos, distribuídos para 500 pessoas por seis meses. O valor é calculado de acordo com a 

situação socioeconômica da família e tem como requisito à participação em cursos de qualificação 

profissional. Com a pandemia, foram adicionadas mais 350 famílias atendidas. Moreira (2020, p. 

3) ressalta, ainda, que o programa busca avaliar a condição de insegurança alimentar das famílias 

de acordo com a EBIA (Escala Brasileira de Insegurança Alimentar), tanto na entrada ao 

programa quanto na saída. 

Em 2021 o programa sofreu uma alteração, a partir da Lei n° 10.165, de 24 de março de 

2021, que alterou o tempo de benefício de 6 meses para 1 ano, mantendo a possibilidade de 

prorrogação por mais 6 meses, abrindo também a possibilidade de pessoas que participam de 

outros programas de transferências de renda federais, como o Bolsa Família, também serem 

contempladas – o único veto é não participar de outro programa municipal do mesmo caráter. Na 

descrição do Projeto de Lei nº 71/2021, que instituiu as alterações do Bolsa Cidadania, consta a 

existência de 14.866 famílias inscritas, em março de 2021, no Cadastro Único, “das quais cerca 

de 6.368 famílias se encontram em situação de pobreza (com renda “per capita” de R$ 89,01 a R$ 

178,00) e de extrema pobreza (com renda “per capita” de R$ 0,00 a R$ 89,00)”, como consta na 

primeira página do Projeto de Lei 71/2021. Além disso, há no texto a pretensão de ampliar o 

benefício para 1000 famílias. No entanto, em contato com a Secretaria de Assistência Social, foi 

confirmado que como o programa está em processo de transição, havia na última atualização de 

julho a existência de 182 contemplados – a justificativa do número menor é a fase de transição e 
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encerramento dos vínculos formados no ano anterior3. 

Outros três programas não mencionados nos vídeos submetidos ao comitê do Pacto de 

Milão, mas que existem no município são “O cooperativismo como porta para o futuro”, “Plano 

Municipal da Juventude” e o “Núcleo de Educação Alimentar e Nutricional (NEAN)”. O primeiro 

é uma associação de 18 mulheres em uma cozinha comunitária anexa ao restaurante popular da 

cidade, que realiza preparo e venda de marmitas (MOREIRA, 2020, p. 5). Enquanto isto, o 

segundo é um plano de ações voltados para incluir a juventude local nos diversos projetos no 

âmbito da segurança alimentar e nutricional, como as hortas comunitárias, e um espaço para dar 

voz e empoderar a juventude, que solicitou a reforma de áreas de lazer municipais (MOREIRA, 

2020, p. 6). Além disso, o autor aponta que dentro destas políticas há o programa Jovem Cidadão, 

que provê estágio para jovens em vulnerabilidade socioeconômica, já tendo contemplado 120 

pessoas. Por fim, no âmbito do NEAN são promovidas ações educativas, como oficinas culinárias 

de aproveitamento integral de alimentos, desenvolvidas nos bairros do município, com prioridade 

de acordo com a vulnerabilidade social (MOREIRA, 2020, p. 7). 

Não obstante, o município integra o PAA e o PNAE4, mas com os crescentes cortes no 

orçamento destes programas federais, em 2013 foi criado o Programa Municipal de Agricultura 

de Interesse Social (PMAIS), uma espécie de “PAA municipal”, no entanto o programa só passou 

a ser incluído na lei orçamentária em meados de 2018, sendo destinados quase um milhão de reais 

a partir de 2019 (IZIDORO et al, 2020, p. 114). Garantindo o escoamento da agricultura familiar 

e camponesa araraquarense, os alimentos adquiridos são direcionados para as famílias em 

vulnerabilidade social cadastradas no CRAS, agregando às cestas básicas com alimentos frescos, 

saudáveis e regionais, e atinge cerca de 2.500 pessoas (MOREIRA, 2020). 

De acordo com Moreira (2020, p.2), o PMAIS abrangeu “41 agricultores familiares 

individuais, além de 3 cooperativas de agricultores”. Ainda de acordo com o autor, em 2020 foi 

feita nova chamada pública que abarcou uma nova cooperativa de 18 agricultores, ressaltando a 

presença de três assentamentos rurais no município que se beneficiam das compras institucionais. 

Contudo, ainda que o programa seja importante, Izidoro e colaboradores (2020, p. 114) 

apontando para os limites do mesmo, sobretudo por diminuir de 30% para 20% das compras a 

prioridade para agricultura familiar e camponesa em relação aos programas federais, além de 

 
3 Já em relação ao número mensal de pessoas contempladas com as cestas básicas, foi nos informado que 

não existe uma relação precisa, uma vez que o processo de distribuição é feito direta e instantaneamente 

nos 10 CRAS da cidade. 
4 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), são 

programas federais que preveem que 30% das compras agrícolas institucionais sejam destinadas à 

agricultura camponesa e familiar, de preferência agroecológica. No caso do PNAE, a cota se refere aos 

produtos da merenda escolar. 
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limitar a participação de produtores para até 10 mil reais por mês, com exceção das cooperativas 

que são calculadas pelo número de agricultores participantes. 

 

A ENTRADA DE ARARAQUARA NO PACTO DE MILÃO 

A análise das políticas de segurança alimentar do município nos levantou o 

questionamento de qual foi a motivação da gestão de entrar no Pacto de Milão sendo que já 

contavam com uma robusta estrutura de segurança alimentar. A resposta foi obtida pela fala do 

Servidor 2, integrante da Coordenadoria de Segurança Alimentar, avaliando que o interesse em 

se tornarem signatários da cooperação surgiu a partir da chegada de um servidor para a 

coordenadoria de segurança alimentar que havia atuado na gestão de Fernando Haddad (PT) em 

São Paulo, que havia se tornado signatário do Pacto de Milão. 

A chegada ocorreu em 2017 e foi neste ano que Araraquara passou a se preparar para 

atender os requisitos para entrar no acordo internacional. A principal exigência é que o município 

tenha uma robusta estrutura de segurança alimentar e que permita uma participação majoritária 

da população. Não por acaso foi neste mesmo ano que o COMUSAN foi reestruturado, se 

tornando um conselho intersetorial com participação de ⅔ da sociedade civil. Além disso, o 

Servidor 2 relata que neste mesmo ano foi feita uma reestruturação da Coordenadoria de 

Segurança Alimentar e a chamada de duas conferências municipais para construir o Plano 

Municipal de Segurança Alimentar, até que em 2019 puderam comprovar a existência de uma 

política de segurança alimentar com participação popular, e assim se tornaram signatários do 

Pacto de Milão. Ainda, essa reestruturação interna foi fundamental para surgimento e 

consolidação das políticas, ressaltando que hoje as Coordenadorias de Segurança Alimentar e a 

de Agricultura atuam de forma muito integrada5 e interdependente, o que permite a execução 

muito mais coesa das políticas, visto que as duas áreas técnicas são fundamentais em todos os 

projetos já relatados. 

Questionado como ocorre a participação no pacto, o Servidor 2 relata que em termos 

estruturais não há nenhum acompanhamento periódico, sem a necessidade de relatórios ou nada 

do tipo, e a inscrição de projetos para os prêmios anuais é voluntária. No entanto, até 2019 havia 

um incentivo financeiro para envio, já que os premiados recebiam um valor em dinheiro, algo que 

em 2020, também afetado pela pandemia, não ocorreu. Contudo, ainda assim ele aponta que o 

próprio compartilhamento das iniciativas nas redes sociais e a troca de experiências ao conhecer 

outros projetos ao redor do mundo se torna interessante tanto para dar credibilidade às políticas 

locais quanto para saber se as políticas municipais “estão no caminho certo, se tem alguma 

 
5 Um exemplo dessa integração é que a própria Servidora 1 que entrevistamos está hoje na Coordenadoria 

de Agricultura, mas outrora pertencia à Segurança Alimentar. 
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novidade, algum projeto diferente”. 

Dessa participação, relata o Servidor 2, a gestão municipal pôde perceber que de fato tem 

políticas interessantes a nível local, que está na direção certa e que a visibilidade do Pacto de 

Milão auxiliou até na expansão do arrecadamento das doações e da formalização de parcerias para 

os programa locais, sobretudo de doação de alimentos. Ele aponta que a credibilidade dada pela 

exposição das políticas públicas facilita a busca por novas parcerias. Além disso, o Servidor 2 

aponta que o conhecimento das políticas de outros municípios demonstram que de fato a tendência 

vem sendo de encurtar as distâncias entre os agricultores familiares e camponeses com os 

consumidores, muito pela expansão de feiras livres, sem a participação de atravessadores, e é algo 

já bastante impulsionado em Araraquara, com diversas feiras espalhadas pela cidade. 

No mais, algo que nos chamou atenção nesta pesquisa foi a inscrição das iniciativas 

apenas no eixo Equidade Econômica e Social, e a justificativa foi de que como a estratégia da 

gestão atual é “Araraquara Sem Fome”, este foi o eixo mais abrangente para os objetivos 

propostos. Porém, destaca-se que os programas já apresentados do município abarcam todos os 

outros eixos, e especificamente o programa PMAIS poderia ser inscrito individualmente, uma vez 

que é uma iniciativa muito interessante de incentivo à agricultura camponesa e familiar local - até 

neste sentido, questionado, o Servidor 2 apontou que realmente o programa poderia ter esse 

destaque e muito provavelmente deve aparecer em outras edições. 

Ainda, o Servidor 2 relatou ser motivo de orgulho o fato de Araraquara ser a única cidade 

do interior brasileiro signatária do Pacto de Milão, e que isto reflete o foco da gestão municipal 

em relação ao combate à fome. Neste sentido, ele aponta também que a cidade foi pioneira em 

outros projetos, como o próprio Banco de Alimentos. No entanto, é importante apontar que estas 

políticas municipais não surgiram necessariamente pela participação no Pacto de Milão, visto que 

já era uma bandeira da gestão Edinho Silva (PT) desde os primeiros mandatos ainda na primeira 

década de 2000. O que houve foi uma convergência de ideias e valores, mas também definindo 

algumas ações efetivas para aprimoramento, como a própria reformulação de COMSAN e de 

outras ações que promovam a participação popular, algo que esteve ligado à exigência para 

signatários do Pacto. 

Portanto, pelo caso de Araraquara-SP nos aparenta que mais do que de fato expandir 

políticas de alimentação urbana, o Pacto de Milão é resultado de movimentos internos que o 

olham muito mais como uma forma de divulgação e credibilidade do que motor inicial - o que 

não diminui sua relevância. A fim de entender melhor seu surgimento, convém abordar em 

seguida o contexto e documentos oficiais do mesmo. 

 

PACTO DE MILÃO PARA POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO URBANA: CONTEXTO E 
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FUNCIONAMENTO 

Sistemas alimentares podem ser entendidos como o conjunto de atividades envolvidas na 

processamento, distribuição e consumo de alimentos, bem como as interações estabelecidas entre 

as mesmas e seus impactos à segurança alimentar, ambiental, ao bem estar social, entre outros 

âmbitos (ERICKSEN, 2007), sendo uma questão que diz respeito tanto à área rural quanto à área 

urbana, de modo que a construção de sistemas alimentares mais sustentáveis e inclusivos passa 

pelo fortalecimento das conexões entre ambas.  

Isso porque uma cadeia de valor forte proporciona um fluxo mais eficiente entre ambas, 

permitindo que os alimentos produzidos por pequenos produtores possam chegar aos 

consumidores urbanos, através de áreas peri-urbanas, e que os insumos produzidos nas áreas 

urbanas cheguem aos produtores das áreas rurais. Além disso, a existência de conexões mais 

fortes e estruturadas contribui para o uso eficiente dos recursos naturais empregados (FAN; CHO; 

RUE, 2017). 

Em 2018, 55% da população mundial residia em áreas urbanas, sendo as regiões com 

níveis mais elevados de urbanização a América do Norte (82%), a América Latina e Caribe (81%), 

a Europa (74%) e a Oceania (68%) (United Nations, 2018). Conforme as projeções do relatório 

World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (UNITED NATIONS, 2018), estima-se que 

até 2050, 68% da população mundial seja urbana.  

À medida que essa tendência de urbanização se mostra cada vez mais acentuada, atenta-

se para a necessidade do desenvolvimento de sistemas alimentares mais efetivos e de políticas 

públicas de alimentação urbana que sejam capazes de lidar com os novos desafios decorrentes 

desse processo, bem como a necessidade de maior integração e coordenação entre os múltiplos 

atores envolvidos em torno de uma governança global alimentar — compreendida como a relação 

entre as instituições e organizações, formais e informais, que atuam a de modo a influenciar a 

gestão dos sistemas agroalimentares, englobando ainda os padrões organizacionais a que dão 

origem (VON BRAUN; BIRNER, 2017) 

Dessa forma, tendo em vista ainda o persistente problema da fome e insegurança 

alimentar, que segue sendo uma realidade para grande parcela da população mundial, verifica-se 

a construção de uma série de instrumentos e mecanismos internacionais demarcando esforços no 

sentido de combater tais problemas, considerando o contexto de crescente urbanização e a 

necessidade de uma atuação mais integrada voltada à tais objetivos.  

Para tanto, "as mudanças mais urgentes e importantes são necessárias aos níveis local e 

territorial" (FOSTER; MATTHIESEN, 2016), demandando uma governança local mais forte. 

Nesse sentido, um movimento importante se deu com a assinatura do Pacto de Milão sobre 

Política de Alimentação Urbana no ano de 2015, objeto de análise do presente trabalho, que 
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ocorreu no âmbito da feira mundial Expo Universal de Milão (EXPO 2015). A exposição ocorreu 

ao longo de seis meses na cidade italiana, tendo como tema central “Alimentar o Planeta, Energia 

para a Vida”. O evento, que começou a ser trabalhado pelo país desde 2006, tinha como objetivo 

colocar em evidência os desafios em torno da nutrição, produção e consumo alimentar, 

demarcando uma prioridade coletiva, em consonância também com os Objetivos do Milênio das 

Nações Unidas então almejados (OFFICIAL REPORT EXPO MILANO, 2015) — 

posteriormente substituídos pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Reunindo 139 participantes oficiais e 24 participantes não oficiais (OFFICIAL REPORT 

EXPO MILANO, 2015, p. 13), além dos milhões de visitantes, englobando assim uma 

multiplicidade de atores, foram promovidos uma série de debates e atividades de modo a 

influenciar a agenda global alimentar no sentido da adoção de práticas mais sustentáveis e da 

garantia da segurança alimentar e nutricional, partindo da abordagem dos sistemas alimentares. 

Abordagem essa  

nova para a maioria das cidades, tipicamente engajadas na questão alimentar 

através de uma abordagem setorial mais estreita com programas administrados 

por departamentos divididos em saúde, mercado, segurança alimentar, 

zoneamento e planejamento do uso da terra, etc.  (FAO, 2018). 

 

Como resultado das discussões e deliberações realizadas, e partindo do reconhecimento 

do protagonismo dos governos locais no incentivo a iniciativas voltadas ao desenvolvimento 

sustentável,  foi assinado o Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana. Através deste 

instrumento internacional, assinado por mais de cem cidades, as mesmas assumiram uma série de 

compromissos orientados nesse sentido, alinhando a busca pelo desenvolvimento de sistemas e 

políticas alimentares sustentáveis ao encorajamento da cooperação intersectorial e 

interdepartamental  em torno de tais objetivos. Ademais, o Pacto de Milão 

É um processo que reafirma o papel e as responsabilidades dos governos locais na tomada 

de iniciativas e no cumprimento dos seus mandatos de respeitar, proteger e realizar os direitos 

humanos. O pacto promove a tomada de decisões participativa diretamente com a sociedade civil 

e as produtoras e produtores de alimentos de pequena escala  (FOSTER; MATTHEISEN, 2016). 

Dentro do Quadro Geral para Ação do Pacto de Milão, que possui caráter voluntário, são 

fornecidas diversas recomendações de ações estratégicas a serem operacionalizadas pelas 

cidades/municípios signatários, as quais, conforme explicitado no documento, apesar de estarem 

“organizadas em grupos temáticos, devem ser vistas como portas de acesso ao cumprimento do 

objetivo comum dos sistemas alimentares sustentáveis'' (MILAN URBAN FOOD POLICY 

PACT, 2015). Os seis seis grupos temáticos são: 1) Governança; 2) Dietas e Nutrição 

Sustentáveis; 3) Igualdade Social e Econômica; 4) Produção Alimentar; 5) Abastecimento 

Alimentar e Distribuição; 6) Desperdício Alimentar.  
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Além disso, para cada ação recomendada, são fornecidos indicadores específicos e 

orientações metodológicas a fim de auxiliar no monitoramento do progresso da implementação 

do pacto, de acordo com as particularidades de cada cidade. Tais instruções, que fazem parte do 

Marco de Acompanhamento do Pacto (COREY; COOK 2021)6, representam um instrumento 

importante “para que as cidades e as partes interessadas em alimentação urbana possam identificar 

políticas e prioridades de programas relacionados à alimentação” (RIO DE JANEIRO, 2021), 

bem como para auxiliar na identificação e avaliação de obstáculos existentes. 

A fim de estimular o compartilhamento de boas práticas e reconhecer as experiências 

concretas das cidades, foi lançado o Milan Pact Awards (MPA), promovido desde 2016 pela 

Cidade de Milão e pela Fundação Cariplo. Em cada ano, as cidades signatárias são convidadas a 

submeter as suas iniciativas desenvolvidas em um dos seis eixos de ação do Pacto de Milão para 

avaliação do Comitê, formado por agentes das Nações Unidas, acadêmicos, sociedade civil, entre 

outros especialistas. 

Conforme relatório da FAO (2018), quatro padrões na evolução dos sistemas alimentares 

urbanos são discerníveis a partir das submissões das cidades ao MPA, de 2016 a 2018. O primeiro 

consiste em uma maior integração da segurança alimentar e nutrição com outras prioridades, tais 

como pobreza, mudanças climáticas, desenvolvimento econômico, migrações, entre outras. A 

segunda é que usualmente as cidades engajam-se em sistemas alimentares através de um ou dois 

pontos de entrada (saúde, desenvolvimento econômico, segurança alimentar, mercado, etc.), 

embora muitas tenham começado a adotar abordagens de governança mais integradas. O terceiro 

diz respeito ao maior reconhecimento dos governos locais acerca da necessidade do 

fortalecimento das conexões entre o urbano e o rural de maneira sinérgica e diversa. Por fim, o 

quarto padrão consiste no crescente reconhecimento do importante papel dos produtores 

alimentares, associativas e demais atores da sociedade civil na construção das políticas 

alimentares, a partir de alianças e parcerias.  

Dessa forma, o que as práticas e resultados das cidades signatárias demonstram é que os 

governos locais possuem um estratégico na governança dos sistemas alimentares, uma vez que 

esta passa pela viabilização de políticas públicas fortes e que envolvam a participação da 

sociedade civil nas tomadas de decisões. Nesse sentido, o Pacto de Milão apresenta-se como um 

importante mecanismo de cooperação, possibilitando a ampliação destes potenciais, através uma 

 
6  Lançado em julho de 2021, o documento propõe a criar um sistema para auxiliar os municípios que 

desejem integrar o Pacto de Milão a iniciarem políticas de segurança alimentar, permitindo definir as 

prioridades, locais de atuação, metas e etc. Além disso, permite os próprios municípios signatários a 

monitorarem suas políticas para aprimoramento. Esta metodologia é fruto de uma cooperação entre Pacto 

de Milão, RUAF Foundation, outros pesquisadores e a FAO - ainda que todas pertençam de certa forma à 

estrutura da FAO, têm gestões distintas. 
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série de iniciativas e propostas, como por exemplo a realização do Milan Pact Awards, mostrando 

assim como a articulação entre os âmbitos local e global se faz, mais do que nunca, pertinente e 

necessária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da participação de Araraquara-SP no Pacto de Milão sobre Políticas de 

Alimentação Urbana mostra alguns avanços e desafios para a iniciativa. Primeiramente, vê-se que 

o Pacto até então é uma forma de divulgação e credibilidade para as políticas locais, e não 

necessariamente de promoção. Contudo, o movimento de construir uma metodologia e 

indicadores para facilitar a construção de políticas alimentares aos municípios indica um 

amadurecimento da proposta, partindo de apenas conectar iniciativas para auxiliar de fato na 

transição de ambientes urbanos. 

É interessante observar que, como pontuamos neste trabalho, a estruturação da política 

de segurança alimentar de Araraquara ocorreu nas gestões do prefeito Edinho Silva (PT) e isto 

nos leva a questionar a continuidade destas políticas e da participação do município no Pacto de 

Milão se futuramente a gestão alterar, visto que os termos são todos voluntários. Em relação a 

isto, o Servidor 2 aponta que de fato há sim uma possibilidade de rompimento, mas que ele mesmo 

já atuou em outras gestões e quando há visibilidade e alto impacto social nas políticas municipais, 

mantém-se uma certa continuidade, mesmo que sem expandir - nisto o viés divulgador do Pacto 

de Milão pode facilitar. 

Além disso, podemos avaliar o Pacto de Milão como uma interessante ação resultado do 

avanço das discussões acerca da governança alimentar e, de forma geral, da descentralização das 

relações internacionais. É notório e inovador um município de médio porte, sem tanta força 

econômica, participar de uma cooperação internacional e conseguindo certa relevância, com 

práticas muito interessantes a serem difundidas. No entanto, há claramente uma limitação 

orçamentária que não permite que Araraquara consiga por conta própria acabar com a fome e 

desigualdade social no município, é necessário que haja um investimento da federação brasileira 

na questão. Isto pode ser exemplificado pelas próprias políticas para agricultura camponesa e 

familiar do município. Ainda que o PMAIS seja extremamente importante e inovador, há limites, 

como por exemplo, na promoção da pequena agricultura pelo simples fato de caber ao governo 

federal a reforma agrária, o que impede a transformação de uma agricultura local onde quase 95% 

das terras está destinada à produção de três commodities7. 

Entretanto, isto não diminui a importância de municípios pensarem por si próprios em 

 
7 Cana-de-açúcar, laranja e soja, conforme informações de Seade (2021). 
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políticas de alimentação urbana, sem depender única e exclusivamente de instâncias superiores, 

e neste sentido o Pacto de Milão se mostra uma alternativa muito interessante de articulação e 

promoção de ações locais. Ainda assim, devemos pontuar seus limites e a necessidade de 

participação dos Estados-Nação em qualquer discussão sobre governança alimentar. 

    Não obstante, um ponto muito interessante da participação de Araraquara no Pacto de 

Milão é a governança pautada pela transparência. Se no Programa de Hortas Comunitárias já 

assinalamos o diálogo constante da gestão com os participantes para aprimoramento, o próprio 

andamento desta pesquisa foi extremamente facilitado pela transparência do município, como a 

divulgação em rede sociais do andamento dos projetos e a facilidade de entrar em contato com os 

servidores, que em nenhum momento exigiam documentos burocráticos para nos atender - 

obstáculo bastante comum em pesquisas junto à administrações públicas. 

Por fim, a partir da análise da participação de Araraquara no Pacto de Milão também foi 

possível concluir que por mais que os acordos de cooperação internacional sejam muito atrativos 

como objetos de estudo das relações internacionais, é preciso analisar com atenção o âmbito local, 

na medida que são nestes onde as ações se concretizam e muitas vezes os processos já estão em 

movimento, com o âmbito internacional caminhando apenas como auxiliador, e não como motor. 
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