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OBJETIVO: Promover SAN por meio de 
ações de capacitação e de vigilância sanitária 
em alimentos com vistas a qualificação de 
agricultores familiares para comercialização 
de produção.

RESULTADOS ESPERADOS: 
•Avanço dos municípios inseridos nas ações da proposta no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento de Estratégias de Caráter Socioeducativas e Sociotécnicas em Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional;

•Apoio à implantação e legalização das atividades da agricultura familiar desenvolvida pela 
juventude rural no Estado da Paraíba;

•Divulgação do modelo de ação da proposta e seus resultados em revistas e eventos científicos.
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PÚBLICO-ALVO: Jovens moradores de 
comunidades de assentamentos rurais, da 
faixa etária entre 15 a 29 anos, que 
desenvolvem atividades relacionadas à 
agricultura ou pequena agroindústria
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Ações contínuas de vigilância sanitária, monitoramento de 
aspectos de qualidade dos produtos, e apoio ao registro 

dos produtos e inserção no mercado institucional.

Imagem: Pontos de venda de agricultores familiares no Estado da Paraíba.

Fonte: Imagens coletadas durante fase de diagnóstico e verificação dos 
aspectos de BP de produção e comercialização de alimentos.

METODOLOGIA: 


