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O Laboratório Urbano de 
Políticas Públicas 

Alimentares - LUPPA 
é uma plataforma 

colaborativa para apoiar e 
facilitar a construção de 

políticas alimentares 
municipais integradas, 
participativas, e com 

abordagem sistêmica.



❖ Fomentar produção local, agricultura 
urbana, e circuitos curtos 

❖ Utilizar poder de compra institucional 
de alimentos para atingir metas de 
alimentação saudável e sustentável

❖ Garantir alimentação escolar saudável, 
de cadeia sustentável 

❖ Promover educação alimentar e 
nutricional nas escolas, incluindo 
hortas como ferramenta pedagógica

❖ Combater desperdício e promover 
compostagem e demais ações de  
circularidade 

❖ Promover feiras de rua, feiras 
agroecológicas, feiras do produtor rural

❖ Regular ambientes alimentares e 
promover ações  de conscientizaçã o 
sobre alimentação saudável e 
produção sustentável

❖ Promover geração de renda com 
atividades de produção e distribuição 
de alimentos

❖ Combater insegurança alimentar e 
apoiar a democratização do acesso ao 
alimento saudável e sustentável em 
todo o território



➔ CHAMADA DE CIDADES DE ATÉ 1,5 MM HAB
➔ SELEÇÃO DE CIDADES COMPROMETIDAS
➔ CONVITE A CONSELHOS DAS CIDADES SELECIONADAS
➔ ENTREVISTAS E DIAGNÓSTICOS
➔   LAB ANUAL
➔ EXERCÍCIO S DE MAPEAMENTO SISTÊMICO
➔ MENTORIAS E COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE CIDADES 
➔ ENCONTROS VIRTUAIS DE ACOMPANHAMENTO
➔ BOLETIM INFORMATIVO BIMESTRAL
➔ WEBINARS OFERECIDOS POR PARCEIROS
➔ LUPPA WEB 
➔ CADERNOS LUPPA ( SUMÁRIO AMAZONIA)
➔ MAPA LUPPA



1ª edição 



CIDADES LUPPA 1ª EDIÇÃO 

CIDADES MENTORAS

➢ CURITIBA
➢ RECIFE
➢ BELO HORIZONTE



1º LAB _ 2021 / 2022



45h 
oficinas

+100
pessoas

99% 
satisfação 

8h
seminário s

10 
cidades em 

mentoria
10 

projetos 
"âncora " em 
andamento 1 

cidade premiada 
com assessoria 
para Plano de 

SAN

 Para assistir, clique na imagem

https://youtu.be/TgOyeTbu49Q
https://youtu.be/TgOyeTbu49Q


por que participar 
da 2ª edição ?



➔ Participar de um laboratório nacional de cidades engajadas com a pauta 
de sistemas alimentares sustentáveis e justos, com possibilidade de 
projeção internacional de suas boas práticas ;

➔ Acessar conteúdos sobre os aspectos dos sistemas alimentares locais;

➔ Compartilhamento de experiências, informações e ferramentas com 
outras cidades, fortalecendo relacionamentos, diálogos e colaboração;

➔ Para as cidades selecionadas: cooperação técnica específica com cidades 
mentoras;

➔ Participar de seminários, capacitações e de uma rede de apoio mútuo entre 
cidades;

➔ Colaborar para, e usufruir da, construção de guia com a sistematização dos 
resultados do LUPPA e do mapa da situação das políticas alimentares 
municipais das cidades participantes – MAPA LUPPA

➔ Desenvolver ou aperfeiçoar a Política Pública Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional



➔ A cada edição anual, 10 novas vagas. 

➔ A cada ediçã o anual, aumenta a comunidade de 
gestores municipais e conselhos conectados.  

➔ A cada ediçã o anual, mais diversidade territorial e 
cidades de todos os biomas brasileiros, além de 
consolidar a participação da Amazônia.

➔ A continuidade do LUPPA permitirá cidades 
latinoamericanas no futuro e, no longo prazo, para 
cidades do sul global. 



➔ Cidade de até  1,5 milhão de habitantes .

➔ Ler o edital de chamada de cidades.

➔ Preencher formulário de candidatura com 
informaç õe s solicitadas

➔ Enviar carta de compromisso assinada por 
Prefeito/a ou Vice

➔ Prazo: 17 agosto 2022

https://luppaassets.s3.amazonaws.com/Edital-Cidades-LUPPA+2a+edicao.pdf
https://forms.gle/KczR5VgC3KFDemce8
https://docs.google.com/document/d/1PzpNYriD1rlsR7WCwUecewxOPMTCgGILf5lZXZnejao/edit


17/08/22, 23h59 Encerramento prazo envio candidatura

22/08/22 Divulgação seleção cidades 2ª ediçã o 

29/08/22 a 
16/09/22 Entrevistas com cidades selecionadas

31/08/22 Divulgação local e data LUPPA LAB II

Novembro/22 LUPPA LAB II e cronograma encontros 
bimestrais virtuais pós-LAB

16/01/23 Seleção mentorias e início respectivas 
atividades 

Junho/23 Publicação resultados 2a edição

Julho/23 Encerramento 2ª edição



laboratório urbano de políticas públicas alimentares


