Bem vindo a Belo Horizonte
Capital de Minas Gerais

O passado ensina, o presente aponta os caminhos para o futuro.

LOCALIZAÇÃO

MINAS GERAIS

BRASIL

BELO HORIZONTE
É AQUI!

Minas Gerais possui uma autêntica história de
amor com a gastronomia. Para comprovar,
basta perguntar a qualquer mineiro qual é o
melhor lugar da casa, e a resposta estará na
ponta da língua: a cozinha. Pois é em volta da
mesa e ao lado do fogão que nossa cultura tem
sido passada de geração em geração há mais
de 300 anos – ou, desde que os primeiros
exploradores saíram de São Paulo e da Bahia
para transpor nossas montanhas em busca de
ouro e pedras preciosas. A descoberta do ouro,
em 1665, faz surgir os primeiros povoados.
Outros viriam ao longo do tempo e por outros
motivos. Um desses lugarejos se chamava
Curral Del Rei*.

*Em 1701, um bandeirante de nome João
Leite da Silva Ortiz criou a Fazenda do
Cercado. Era uma fazenda composta por uma
pequena lavoura, fabricação de farinha e
criação de gado. Por sua boa localização,
também se tornou entreposto comercial de
alimentos para abastecer as regiões
mineradoras do Estado. Desse movimento
surgiu o arraial de Curral Del Rei. Ali seria
construída, em 1897, uma das primeiras
cidades planejadas do Brasil: Belo Horizonte.
A nova Capital de Minas Gerais nascia para
substituir Ouro Preto, à época considerada
demasiado representativa do período
colonial. A República Federativa do Brasil
havia sido proclamada oito anos antes e, com
a construção da moderna Belo Horizonte,
eram dados sinais claros de que novos
tempos haviam chegado.

A população da jovem capital, hoje calculada em
mais de 2,5 milhões de pessoas, tem suas raízes
plantadas nas cidades do interior de Minas
Gerais, de onde vieram os primeiros habitantes.
Essa formação faz de BH, como é
carinhosamente conhecida, a cidade síntese da
cultura mineira e vitrine maior de nossas
tradições. Mas, dizer que ela é só isso seria
reduzir o seu papel e não explicaria toda a
efervescência cultural que a cidade vive hoje.

A Belo Horizonte de 2019 é uma cidade
jovem, pulsante, que se multiplica e se
reinventa num diálogo permanente entre o
passado e o futuro, a tradição e a inovação,
a emoção e a razão.

Cercada pela Serra do Curral, que lhe serve de
moldura natural e referência histórica, Belo
Horizonte ocupa território de 331 km² em
localização privilegiada. Sua área de influência
conta com os 34 municípios da Região
Metropolitana, o que amplia a população para 4,9
milhões de habitantes, e se expande para cerca
de 80 cidades num raio de 100 quilômetros,
movimentando um mercado de 6,4 milhões de
consumidores a mais. A cidade se beneficia da
ampla malha rodoviária do estado, a maior do
Brasil, e da proximidade geográfica com os
principais mercados emissores do turismo
brasileiro.
O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte*,
possui voos diretos para Miami, Orlando, Lisboa,
Panamá e Buenos Aires e está conectado aos
nossos maiores aeroportos.
* Considerado recentemente o melhor do país e um dos
principais polos da malha aérea brasileira.

GOVERNANÇA PARTICIPATIVA:
AQUI TEM.

EM BH, É GRANDE A
REPRESENTATIVIDADE
DA SOCIEDADE CIVIL NA
GESTÃO DA CIDADE.
A Administração Municipal se divide em
direta, indireta e colegiada, representada por
instâncias centrais, como a Câmara de
Coordenação Geral e a Câmara Intersetorial
de Articulação em Rede. O município possui 9
unidades regionais de administração e, em
todas elas, há ao menos um equipamento
destinado à promoção de diálogos, encontros
e ações formativas no campo da cultura e da
arte, além de espaços de vivência nesses
setores.

COMER É UM
DIREITO!

A Política municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN) de Belo Horizonte foi criada em
15 de julho de 1993 objetivando o combate à fome
no município. Ao longo de 26 anos, a Política de
SAN se consolidou incorporando a busca pelo
direito humano à alimentação adequada e
saudável e a soberania alimentar.
Isso só foi possível com diálogo amplo que
abrange desde a produção de base agroecológica,
passando por formação, geração de renda,
combate ao desperdício, assistência a públicos
vulneráveis, chegando ao consumo consciente.

Belo Horizonte é pioneira nas iniciativas
públicas de combate à fome e acesso a
alimentação saudável. Foi a primeira cidade
brasileira, em 1994, a inaugurar um
Restaurante Popular, que serve refeições
balanceadas, de alta qualidade e a um baixo
custo. Posteriormente, o exemplo de Belo
Horizonte foi replicado para todo o Brasil.

A distribuição de cestas básicas à população
vulnerável e a oferta de alimentação escolar
distribuída à rede pública municipal completam
as primeiras estratégias de combate à fome,
ainda na década de 90.

Hoje, a cidade conta com cinco Restaurantes Populares
que servem diariamente 10 mil refeições. Cada unidade
tem uma equipe de nutricionistas e técnicos de nutrição
que garantem a elaboração de refeições nutricionalmente
balanceadas e originadas de processos seguros.

Mas era preciso ir além! O incentivo ao plantio, ao
cultivo e à comercialização de alimentos saudáveis
era uma necessidade em uma cidade que crescia a
plenos vapores. A Prefeitura inicia, então, o
fomento a iniciativas como hortas comunitárias e
institucionais, a sacolões e Feiras Livres,
possibilitando a descentralização da produção e
comercialização de alimentos a preços acessíveis.
O empoderamento econômico também foi
reconhecido e incentivado pela Prefeitura de Belo
Horizonte, na garantia da capacitação para
obtenção da renda. O programa de Qualificação
Profissional e Formação, nas áreas da
gastronomia, agroecologia e empreendedorismo
forma mais de 400 pessoas em mais de 1400
certificações anualmente.

A Política de Segurança Alimentar e Nutricional de
Belo Horizonte também se tornou uma importante
aliada no combate ao desperdício. Com o Banco de
Alimentos, gerido pela Prefeitura, já são mais
de 210 toneladas de alimentos próprios para
consumo doados anualmente e esse número tende a
crescer cada vez mais, com o apoio de empresas e
supermercados. Semanalmente são beneficiadas
cerca de 7 mil pessoas em instituições
socioassistenciais.
Frente ao aumento de pessoas em situação
de insegurança alimentar, a Prefeitura de Belo
Horizonte cria, em 2019, o Programa de Assistência
Alimentar e Nutricional Emergencial (PAAN),
destinado a famílias e indivíduos que não contam com
nenhuma renda. Ele consiste na oferta de um
auxílio-financeiro e priorizar famílias que têm
mulheres como referência do núcleo familiar. O PAAN
substitui as cestas básicas, garantindo a autonomia
das famílias na aquisição de seus alimentos.

Belo Horizonte, agora, mira o futuro e aposta na
reeducação alimentar, respeitando a cultura e a identidade
gastronômica da região. Uma aposta de alimentação
consciente, baseada na redução do consumo de carne, traz
o olhar cada vez mais para a preocupação ambiental. Belo
Horizonte tem criado estratégias para, em 2020, por em
prática o compromisso da substituição da proteína animal
na alimentação, mas garantindo igualmente a oferta de
refeições balanceadas. Outra iniciativa inovadora é a
implantação de Agroflorestas em áreas degradadas e com
vulnerabilidade social. Nas agroflorestas são plantadas
árvores nativas e culturas agrícolas, de forma a contribuir
com a segurança alimentar das populações locais por meio
da produção de alimentos.

PLURALIDADE E
INCLUSÃO EM
POLÍTICAS PÚBLICAS

ESTRATÉGIAS GLOBAIS E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

A Política Municipal de Segurança Alimentar de
Belo Horizonte está em sintonia com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS) - a conhecida Agenda 2030.
Esse alinhamento está inserido no principal
instrumento de planejamento e gestão
orçamentária da cidade: o Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG).

Um dos compromissos mais importantes de Belo
Horizonte com a Agenda 2030 é o objetivo de
acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável (ODS 2).

BELO HORIZONTE É SIGNATÁRIO DO PACTO DE MILÃO
Em 2018, no encontro anual das cidades signatárias em Tel Aviv, Israel,
os Restaurantes Populares foram premiados na categoria Equidade Social
e Econômica pela oferta de refeições gratuitas e de qualidade à população
em situação de rua.
Além do ODS-2 mencionado
anteriormente, a política de
segurança alimentar de Belo
Horizonte política também
está baseada em vários outros
objetivos.

1) fornecimento direto de refeições subsidiadas nos
restaurantes populares, a alimentação escolar, a
assistência alimentar e o banco de alimentos;
2) regulação de mercado para fornecimento de
alimentos saudáveis a baixo custo em todas as regiões
da cidade, por meio de espaços físicos (“Sacolões
ABasteCer”), e das feiras de rua;
3) promoção da agricultura familiar e urbana em bases
agroecológicas, ampliando os espaços produtivos da
cidade e do entorno, por meio dos sistemas alimentares
agroecológicos comunitários ou institucionais, dos

ATUALMENTE, O SISTEMA MUNICIPAL
DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM BELO
HORIZONTE BASEIA-SE EM TRÊS
PILARES FUNDAMENTAIS:

territórios

sustentáveis,

das

áreas

públicas

da

agricultura familiar, do corredor agroecológico e do
sistema

participativo

de

garantia.

De

maneira

transversal aos eixos, figura a educação alimentar e
nutricional, bem como a formação e capacitação em
gastronomia e agroecologia.

OS NÚMEROS
ALCANÇADOS
EM 2019 SÃO
EXPRESSIVOS:

87 milhões
210 toneladas
31 mil toneladas
142 toneladas
109
37
20,000

MAIS DE

de refeições servidas, gratuitas ou subsidiadas

de alimentos doados pelo Banco de Alimentos

de alimentos saudáveis a preços acessíveis

de alimentos adquiridos da agricultura familiar

quintais produtivos implantados

sistemas alimentares comunitários implantados

pessoas capacitadas

QUALIFICAÇÃO DE JOVENS

Nossa gastronomia é trabalhada como Política Municipal,
que: 1) valoriza e promove a cultura alimentar, os modos
de fazer e os saberes; 2) eleva a autoestima da
comunidade; 3) cria novas oportunidades de negócios;
4) capacita os públicos; 5) gera empregos e renda.

SÃO INICIATIVAS QUE PROMOVEM A CULTURA E
CRIATIVIDADE DENTRO DO CAMPO CRIATIVO E QUE
TRABALHAM DIRETAMENTE COM O PÚBLICO JOVEM:
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Promove processos permanentes de Educação
Alimentar e Nutricional para os alunos da rede
municipal de educação e instituições parceiras.
Capacita cerca de 10 mil pessoas por ano, entre
profissionais e alunos.

Em parceria com instituição privada, promove
a inserção social de jovens com idade entre 14
e 24 anos. Contempla um conjunto de
ocupações, propiciando aos aprendizes
competências voltadas à profissionalização e
à cidadania, a partir da compreensão das
características do mundo do trabalho e de
seus fundamentos técnico-científicos.

ECOESCOLA BH

Programa que incentiva, fortalece e divulga ações de
educação ambiental nas escolas da rede pública
municipal, onde os estudantes aprendem a cuidar de
uma horta, a semear, a fazer irrigação, compostagem
e a respeitar a natureza. Além disso, os alunos e
professores preparam sucos e saladas com
alimentos vindos da horta.

APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA
EM GASTRONOMIA
Belo Horizonte tem instituições públicas e privadas,
além de cursos livres, que diversificam a oferta e atendem às
especificidades do setor gastronômico.

CAPACITAÇÃO PÚBLICA
PROGRAMA VALORIZAR A GASTRONOMIA MINEIRA E
BELO-HORIZONTINA ARTICULADA ÀS BASES AGROECOLÓGICAS
cursos de qualificação em panificação, confeitaria, gastronomia
mineira, empreendedorismo gastronômico e agroecologia voltados
a jovens e adultos de baixa escolaridade, além pessoas trans e
travestis, população de rua e moradores de comunidades pobres.
Em 2018, foram emitidos 1405 certificados de conclusão.
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Ações educativas e de comunicação voltadas para a promoção de
uma vida mais saudável. Capacita cerca de 10 mil pessoas por ano,
entre profissionais e alunos da educação municipal.

PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO, EMPREGO
E RENDA (PMQER)
Cursos gratuitos em diversas áreas para quem quer se
qualificar e conquistar uma nova profissão.

OUTROS PROJETOS DE CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO PRIVADA
CURSOS SUPERIORES DE GASTRONOMIA
Faculdade Promove, Centro Universitário Estácio de Sá, Centro
Universitário UNA, Faculdade Pitágoras, Faculdade SENAC, com a
estimativa de 400 egressos/ano.
CURSOS LIVRES
Instituto Gastronômico das Américas/IGA; Instituto Gourmet Belo
Horizonte; Adore Espaço Gastronômico; Alma Chef; Basílico; Centro
Culinário Cida Gomes; Culinarium; Humberto Passeado; Ivo Faria;
Julia Martins; Lucca Bahia; Instituto Culinário Eduardo Maya,
Associação Brasileira de Sommeliers, Bistrô do Roza, Projeto Fartura,
Instituto Eduardo Frieiro, entre outros.

GOROROBA COZINHA PARA TODOS
Curso de gastronomia voltado à participação social de trans,
travestis e transgêneros, produzindo novas oportunidades
de trabalho, empreendedorismo e geração de renda por
meio de atividades que promovam uma atmosfera de
segurança, respeito e confiança.

CENTROS DE PESQUISA, INSTITUTOS E PROGRAMAS
OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE BELO HORIZONTE
Gerido pela Administração Municipal, atua com inteligência de
mercado através da aplicação de pesquisas, coleta e análise de
dados estatísticos. Realizou pesquisas para conhecer o perfil do
setor gastronômico da cidade, provendo subsídios para
formulação de diretrizes e políticas públicas. Também
coordenou trabalhos acadêmicos e científicos para o projeto
“Dos sabores aos saberes: discussões acerca da gastronomia
em Belo Horizonte e Minas Gerais”, publicação digital que visa
disseminar conhecimentos relativos ao tema da gastronomia.

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA ALIMENTOS & BEBIDAS
Provê soluções tecnológicas integradas para agregar valor a
alimentos e bebidas, transformando matérias-primas em
produtos prontos e semiprontos, com garantia da segurança
dos alimentos.
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
(EMATER/MG)
Destaque para a agenda de AGROECOLOGIA, que tem como
um dos principais desafios aumentar a inserção e
permanência de agricultores familiares nos espaços de
comercialização e ampliar a oferta de produtos orgânicos
certificados para o mercado.

PRINCIPAIS POLÍTICAS DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E ABASTECIMENTO

Banco de Alimentos
Com objetivo de combater o desperdício de alimentos
e minimizar os efeitos da fome, o Banco recebe, por
meio de parcerias com centrais de distribuição, redes
varejistas e produtores, doações de gêneros
alimentícios que perderam valor para o comércio,
mas que ainda estão adequados para o consumo. Os
alimentos são triados e doados para instituições sem
fins lucrativos, que produzem e distribuem refeições
gratuitamente para pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Em 2018, foram mais de 210
toneladas de alimentos doados a 38 instituições.

PROGRAMA TERRITÓRIOS
SUSTENTÁVEIS
Desenvolvimento
sustentável
de
4
territórios vulneráveis, sendo 3 ocupações
urbanas e 1 quilombo urbano, com previsão
de intervenções produtivas como, hortas
comunitárias, quintais produtivos, banco de
sementes, viveiro de mudas e agroflorestas.
Atualmente, há 109 quintais produtivos
atendidos, 3 sistemas agroecológicos e 1
pomar implantado.

SISTEMAS AGROECOLÓGICOS COMUNITÁRIOS,
INSTITUCIONAIS E ESCOLARES CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR
Utilização de terrenos públicos, comunitários e espaços
institucionais para a produção agroecológica de alimentos e a
possibilidade de geração de renda. Já são 28 Sistemas
Agroecológicos Comunitários, 191 escolares e 36 institucionais.

Central da Agricultura Familiar
Entreposto para facilitação do abastecimento do município com
alimentos direto dos produtores da agricultura familiar, a fim de
promover o acesso ao alimento saudável.

Feiras e Mercados
Belo Horizonte possui 59 feiras livres, 2 feiras-modelo, 8
pontos de venda de orgânicos, 41 pontos de venda de
produtos da agricultura familiar e 3 mercados públicos
em funcionamento, verdadeiras referências em
gastronomia e cultura na cidade.

Programa Municipal de Alimentação Escolar
É a garantia de que todos os alunos matriculados na rede municipal e conveniada
tenham acesso à alimentação com base em práticas saudáveis.
Alguns números dão a dimensão da atuação pública na alimentação escolar:

82,566,569
285,448 kilos

refeições servidas no sistema escolar municipal

de alimentos adquiridos da agricultura familiar pelo
Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Sistema Participativo de Garantia
Celebrado entre Belo Horizonte e diversos municípios da
Região Metropolitana, em outubro de 2018, o “Protocolo de
intenções para o estabelecimento de cooperação institucional
para fortalecimento da agroecologia na Região Metropolitana,
Colar e entorno de Belo Horizonte, com vistas à implantação
do sistema participativo de garantia – SPG” visa estabelecer
uma plataforma de cooperação para o fomento à produção de
alimentos saudáveis, orgânicos e agroecológicos, certificados
de maneira participativa, via Organismo Participativo de
Avaliação da Conformidade (OPAC).

A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional foi consolidada ao
longo de 26 anos, incorporando os componentes que avançaram no combate
à fome para a busca do direito humano à alimentação adequada e saudável e
à soberania alimentar com amplo diálogo que varia da produção
agroecológica, passando por treinamento e gastronomia, geração de renda,
luta contra resíduos, assistência ao público vulnerável que impacta no
consumo consciente.

