
JUNTE-SE E PARTICIPE 
CONVITE AOS GOVERNOS LOCAIS E ESTADUAIS

Juntos, o ICLEI e a Fundação RUAF têm mais de 20 anos 
de experiência trabalhando com governos locais e 

regionais e fornecendo conhecimentos técnicos sobre 
sistemas alimentares.
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80%

60%

90%

de todos os empregos 
na África Oriental estão 

ligados aos sistemas 
alimentares.

(CFS, 2016)

nas áreas urbanas

nas áreas rurais

O que é um

Sistema alimentar 
urbano-regional?
Uma cidade-região é composta por uma ou mais cidades 
maiores e médias e assentamentos menores e suas 
áreas periurbanas e rurais que estão interligados por 
laços funcionais. Essa unidade fornece uma perspectiva 
de desenvolvimento territorial (por exemplo, áreas de 
desenvolvimento metropolitano) ligando os espaços 
urbanos e rurais para o benefício de ambas as suas 
populações.

Um sistema alimentar urbano-regional sustentável e 
resiliente pode ajudar a atender às necessidades alimentares 
da população, promovendo a segurança alimentar 
e nutricional e a inclusão social. Ele também integra 
populações vulneráveis no desenvolvimento econômico 
através da produção, processamento e varejo de alimentos, 
incentivando a agricultura urbana e periurbana, as cadeias 
curtas de abastecimento e novos mercados alimentícios.

Além disso, compatibiliza a produção de alimentos com a 
gestão estratégica do meio ambiente, da água e da energia, 
e constrói sistemas alimentares diversificados que são mais 
resistentes à mudança climática e ao risco de desastres.

Neste contexto, os projetos da Rede CITYFOOD podem ser 
específicos a um local ou englobar toda uma região.



3

A alimentação fornece um vínculo vital entre as 
cidades e as comunidades rurais. Oferece uma 
oportunidade fundamental para o enfrentamento 
da fome, da pobreza e do desemprego, dos 
impactos das mudanças climáticas e da degradação 
ambiental. 

Embora os governos locais e regionais tenham 
uma influência considerável sobre várias facetas 
do sistema alimentar de uma cidade-região, 
desde a nutrição e a saúde até o desenvolvimento 
econômico, o uso do solo e a gestão dos recursos, 
poucos deles integram a alimentação de forma 
coesa através de seus diversos departamentos 
temáticos, ou maximizam o seu potencial a serviço 
de seus cidadãos e cidadãs.

A ICLEI-RUAF CITYFOOD Network tem por objetivo 
acelerar as ações de governos locais e regionais 
para o desenvolvimento de sistemas alimentares 
urbano-regionais sustentáveis e resilientes, 
combinando o trabalho em rede com treinamento, 
orientação em políticas alimentares e expertise 
técnica.

A rede CITYFOOD está aberta para os governos 
locais e regionais, estejam eles se envolvendo com 
a questão pela primeira vez ou já trabalhando 
para implementar o Pacto de Milão sobre Política 
Alimentar Urbana e na vanguarda das iniciativas 
alimentares inovadoras. 

A CITYFOOD Network está ativa em ambos os 
hemisférios, construindo uma sólida plataforma 
de intercâmbio para os países dessas regiões 
compartilharem experiências entre suas cidades e 
regiões. Ela irá estabelecer conexões diretas das 
pessoas que estão atuando no terreno prático 
com aquelas que trabalham no desenvolvimento 
de políticas públicas.

CITYFOOD Network

As mulheres que vivem em 
áreas urbanas têm uma 
probabilidade de 7 a 12% 
maior de estarem com 
excesso de peso do que as 
mulheres rurais.
(IFPRI, 2017)

CITYFOOD é uma rede para os governos locais e regionais desenvolver-
em uma abordagem estratégica para os seus sistemas alimentares.

50%
de sua renda com alimentos, 
com quase um quinto deles 
gastando mais de 70%.
(ADB, 2012)

Os pobres da Ásia gastam 
mais de

12,6 bilhões de 
dólares 
são gastos anualmente com a 
importação de alimentos.
(FAO, 2015)

Na Ocenia, mais de
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Melhorar a segurança alimentar e nutricional para todos.

Melhorar os meios de subsistência dos produtores de 
alimentos urbanos, periurbanos e regionais, especialmente 
as mulheres, os jovens e outros grupos vulneráveis.

Promover a criação de postos de trabalho, com ênfase 
em empregos verdes, através da produção agropecuária 
local e regional e do processamento e comercialização dos 
produtos.

Proteger e restaurar os ecossistemas e os recursos 
naturais, incluindo a biodiversidade e a qualidade do ar, do 
solo e da água.

Reduzir as emissões de gases do efeito-estufa através 
da produção, transporte, processamento e consumo de 
alimentos favoráveis ao clima.

Antecipar a adaptação das cidades às mudanças climáticas 
através da agricultura urbana e periurbana.

Apoiar o atingimento das metas e agendas nacionais e 
internacionais, como o Acordo de Paris, os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, a Nova Agenda Urbana e o 
Pacto de Milão sobre Políticas Alimentares Urbanas.

10 Razões pelas quais as cidades 
desenvolvem sistemas alimentares 
urbano-regionais sustentáveis e resilientes
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Reduzir desperdícios e perdas de alimentos e promover o 
reuso seguro de resíduos orgânicos e águas servidas.

Aumentar a resiliência do sistema alimentar por meio da 
diversificação das fontes de abastecimento e da criação 
de sistemas de produção, transporte e comercialização 
mais resilientes.

Facilitar a participação de atores públicos e privados e 
da sociedade civil, envolvendo as partes interessadas na 
governança alimentar entre setores e níveis de governo.

“Alimentos saudáveis para todos, tão regionais quanto possível, e produzidos, processados, 
embalados e distribuídos do modo mais sustentável possível”

Visão do sistema alimentar da cidade-região de Toronto 
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Benefícios
da participação na CITYFOOD Network

A rede CITYFOOD serve como um 

portal para informações
 focando em questões, políticas e iniciativas inovadoras 

ligadas aos sistemas alimentares urbano-regionais.

CITYFOOD facilita a cooperação e a troca de 
conhecimentos ao 

ligar praticantes e 
tomadores de decisões 

no compartilhamento de experiências que integram a 
alimentação ao desenvolvimento urbano e regional.

CITYFOOD empodera os esforços para 

obter apoio e influência
na tomada de decisões por governos regionais e 

nacionais, organismos internacionais e organizações da 
sociedade civil.

CITYFOOD apoia a

mobilização de fundos 
para projetos de sistemas alimentares, fornecendo aos 

participantes da rede o acesso prioritário a oportunidades 
para projetos.

Serviços fundamentais
Ao se juntar, os participantes trabalharão com os especialistas da 

CITYFOOD para:

Desenvolver um perfil de cada cidade quanto ao seu sistema 
alimentar urbano-regional.
Interagir com cidades que enfrentam desafios semelhantes ou 
envolvidas em projetos similares.
Facilitar a troca de conhecimento e a aprendizagem ponto a 
ponto.
Organizar sessões de aprendizagem e treinamento durante 
conferências e encontros.
Promover Comunidades de Práticas com focos temáticos 
variados.
Conectar-se às redes alimentares nacionais e regionais 

existentes.

Serviços avançados
Com financiamento através de investimentos diretos das cidades 
ou com a assistência de financiadores externos, os especialistas da 

CITYFOOD estão preparados para:

Avaliar os sistemas alimentares da cidade-região.
Elaborar planos de ação participativa para sistemas alimentares 
urbano-regionais.
Promover o engajamento das partes interessadas no 
planejamento, projeto, monitoramento e apoio político para os 
sistemas alimentares urbano-regionais.
Avaliar a vulnerabilidade e os riscos climáticos dos sistemas 
alimentares e introduzir ferramentas para melhorar a sua 
resiliência.
Integrar os sistemas alimentares no desenvolvimento municipal, 
planejamento do uso da terra, mitigação das mudanças 
climáticas e outras políticas setoriais.
Executar a formulação de projetos, do suporte técnico e 
do monitoramento sobre agricultura urbana; adaptação às 
mudanças climáticas; cadeias curtas de abastecimento; compras 
sustentáveis; reciclagem e reuso de resíduos; desenvolvimento 
empresarial no sistema alimentar; e projetos locais de 
desenvolvimento econômico em torno da alimentação.
Treinar equipes municipais.
Melhorar as estratégias de governança do sistema alimentar 
(por exemplo, o estabelecimento de conselhos de política 
alimentar) para envolver as partes interessadas.
Apoiar as cidades na promoção de políticas nacionais e 
internacionais.
Colaborar em pesquisas-ação e orientadas para políticas.

Serviços

680 bilhões de dólares 
nos países industrializados.
(FAO, 2017)

As perdas e os desperdícios de 
alimentos equivalem a cerca de 
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Parceiros estratégicos

Reconhecimento internacional

Essas incluem, entre outros: a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO); Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA); redes da sociedade civil; centros de pesquisa; e 

mecanismos de cooperação de governos locais como o Pacto de Milão sobre 

Políticas Alimentares Urbanas, as redes C40, CGLU e outras que reúnem 

cidades, nações e regiões. 

A CITYFOOD saúda o apoio do setor privado que visa promover sistemas 

alimentares sustentáveis e resilientes para integrar as cidades e suas regiões. 

A Rede CITYFOOD colaborará com organizações técnicas e financeiras que já estão 
trabalhando no tema dos sistemas alimentares urbano-regionais sustentáveis.

Os governos locais e regionais que se juntarem à CITYFOOD agora serão reconheci-
dos junto a:

2.9 milhões 
de dólares

por ano.
(CONQUITO, 2017)

O programa de agricultura 
urbana de Quito gera 

Aliança Global para o Futuro da Alimentação / maio de 2017

Cidades Resilientes 2017 / maio 2017

Estocolmo EAT Food Forum / junho de 2017

Conferência Internacional de Agricultura Urbana / setembro 2017

Reunião Anual do Pacto de Milão sobre Políticas Alimentares Urbanas / outubro de 2017

Cúpula Climática dos governos locais e regionais na Convenção das Nações Unidas sobre Mu-

danças Climáticas, COP23 Bonn / novembro de 2017

8ª Conferência do Plano de Alimentação Sustentável da AESOP / novembro de 2017

Congresso Mundial ICLEI em Montreal / junho de 2018

Participe da rede CITYFOOD

Os governos locais e regionais comprometidos e interessados estão 

convidados a se unirem conosco. A participação nessa rede de 

Comunidades de Práticas depende das características e do alinhamento 

com os objetivos compartilhados.

Condições para participar:

Exprimir interesse e compromisso com a cooperação internacional e o 
compartilhamento de experiências.
 
Nomear uma pessoa de contato específica para as atividades de rede.
 
Mostrar disposição para se envolver com outras cidades para apoio e 
orientação ponto-a-ponto.

Para maiores informações, perguntas ou para acessar o formulário de 
compromisso, entre em contato com a Secretaria da CITYFOOD em 

www.iclei.org/cityfood ou cityfood@iclei.org.



Secretaria da Rede CITYFOOD

Contato

ICLEI - Governos locais para a sustentabilidade
Secretaria Mundial
Kaiser-Friedrich-Str. 7
53113 Bonn, Alemanha
cityfood@iclei.org

Secretariado para América do Sul
Rua Fidalga, 146, Cj 11 
Vila Madalena - 05432-000
São Paulo, SP, Brasil
iclei-sams@iclei.org

O ICLEI é a principal rede global de governos 
locais, reunindo mais de 1.500 cidades e regiões 
comprometidas com a construção de um futuro 
sustentável. Ao promover a rede ICLEI, impactamos 
mais de 25% da população urbana global a se 
tornar sustentável, ecomóvel, resiliente, biodiversa, 
eficiente no uso de recursos, saudável e feliz 
com uma economia verde e uma infraestrutura 
inteligente.

A RUAF tem mais de 20 anos de experiência em 
trabalhar com governos locais, subnacionais e 
nacionais em mais de 20 países em agricultura 
urbana e sistemas alimentares urbano-regionais. 
A RUAF fornece treinamento, assistência técnica 
e monitoramento, e implementa pesquisas-ação, 
planejamento participativo e formulação de políticas 
multiatorais.

A Rede CITYFOOD é gerida pelo ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade – e pela Fundação RUAF – 
Parcerias Globais para Agricultura Urbana e Sistemas Alimentares Sustentáveis. O ICLEI desempenha a função 
de secretariar a Rede CITYFOOD. 

Esta publicação deve ser citada como ICLEI - Local Governments for
Sustainability. (2017). Convite para a ICLEI-RUAF CITYFOOD Network. 

Publicada por ICLEI - Local Governments for Sustainability e.V.
(c) 2017 ICLEI - Local Governments for Sustainability e.V.
Todos os direitos reservados.

Fundação RUAF - Parceria global em Agricultura 
Urbana e Sistemas Alimentares Sustentáveis
Caixa postal 357
3830 AK, Leusden, Holanda
info@ruaf.org 

www.iclei.org/cityfood


