
EDITAL DE SELEÇÃO

O ICLEI E O INSTITUTO COMIDA DO AMANHÃ SELECIONAM CIDADES
INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO LABORATÓRIO URBANO DE POLÍTICAS

PÚBLICAS ALIMENTARES - LUPPA.

O ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade e o Instituto Comida do Amanhã
selecionam cidades de até 1 (um) milhão e 500 (quinhentos) mil de habitantes para
participar do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares - LUPPA, projeto que será
desenvolvido para a formação de uma plataforma colaborativa, com a finalidade de facilitar
a construção de políticas alimentares municipais integradas, participativas e com
abordagem sistêmica.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Um dos grandes desafios para as cidades, especialmente as mais urbanizadas, é garantir
sistemas alimentares sustentáveis1 e dieta saudável a todos os seus habitantes. A
população demanda cada vez mais que as cidades facilitem o acesso à alimentação
saudável e a comunidade internacional convoca essas mesmas cidades a tomarem
posições fortes no combate às mudanças climáticas. 

Os sistemas alimentares estão doentes e apresentam enormes desafios às populações e
aos governos. Abaixo trazemos alguns dados nacionais que reforçam isso:

● Mais de ¼ da população adulta está obesa2.
● Mais de 50% da população possui algum grau de insegurança alimentar3 e 9% está

3 Segundo a FAO, a insegurança alimentar ocorre quando as pessoas não possuem, em todos os momentos,
acesso físico, social ou econômico adequado a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que atendam às suas
necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. FAO (2010). The State of Food
Insecurity in the World: Addressing food insecurity in protracted crisis. Disponível em:
<http://www.fao.org/3/i1683e/i1683e.pdf>. Acesso em: 12 jul 2021.

2 Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde, 2019.

1 Um sistema alimentar urbano-regional sustentável e resiliente é aquele que atende às necessidades alimentares
da população, promovendo segurança alimentar e nutricional e inclusão social, melhorando o acesso de
residentes urbanos e rurais a alimentos mais nutritivos e saudáveis, além de integrar populações vulneráveis ao
desenvolvimento econômico por meio da produção, processamento e varejo de alimentos.

http://www.fao.org/3/i1683e/i1683e.pdf


passando fome, principalmente depois da pandemia de COVID-194.
● A produção atual de alimentos amplia a crise climática, mas também sofre as

consequências dessa mudança5.
● O custo de uma alimentação saudável é uma barreira de acesso para a maioria da

população. Na América do Sul, a alimentação saudável custa aproximadamente
quatro vezes o custo da alimentação baseada apenas num quantitativo mínimo de
calorias básicas6.

● A insegurança nutricional, causada pela falta de consumo regular de alimentos
saudáveis, induz ao aumento da obesidade e de todas as formas de má nutrição no
longo prazo, gerando, além de diversos tipos de comorbidades, um enorme impacto
nos custos de saúde pública7.

● Além disso, a urbanização massiva gera gargalos na logística de distribuição de
alimentos.

As respostas a esses desafios podem vir de diversos atores e fontes, mas é inegável a
importância da ação integrada dos governos locais em conjunto com outras esferas de
governo, sociedade civil, academia e setor privado.

Por estas razões, se faz necessário apoiar as cidades para que desenvolvam sistemas
alimentares saudáveis para as pessoas e o planeta, de maneira circular e resiliente às
vulnerabilidades climáticas e econômicas, e que promovam a justiça social.

E o que é política alimentar municipal? Toda política pública adotada por governos locais
que estabeleça mecanismos sistematizados de implementação de ações integradas,
planejadas e priorizadas dentro do orçamento público, com o objetivo de garantir e
promover a produção ou o acesso à alimentação de qualidade.  Alguns exemplos dessas
ações são: produção sustentável de alimentos, abastecimento e garantia de acesso aos
alimentos de qualidade, Saúde, nutrição e educação alimentar e programas de assistência
alimentar, que podem ser colocadas em prática por meio da implantação da agricultura
urbana, hortas urbanas, abastecimento alimentar, feiras livres e mercados municipais,
alimentação escolar, banco de alimentos, restaurantes populares, cozinhas comunitárias,
controle sanitário, regulação dos ambientes alimentares, campanhas educativas,
capacitação de merendeiras e professoras de culinária, gestão de resíduos orgânicos,
compostagem, e tantas mais.

7 Segundo o INCA, 50% dos gastos federais com câncer no SUS, em 2018, e segundo a Revista Panamericana
de Salud, 41% dos gastos totais com doenças crônicas no SUS, em 2018.

6 Fonte: FAO - SOFI 2020.

5 Segundo o Observatório do Clima, 40% do território brasileiro é ocupado por atividades agropecuárias que,
juntamente com o desmatamento associado a esta atividade, responderam por 69% das emissões de GEE em
2018.

4 Fonte: Rede PENSSAN 2020.



Muitas vezes os governos já adotam algumas dessas ações, mas enfrentam grandes
percalços para construir uma política estruturada e transversal, com o envolvimento de
diversas secretarias. E mesmo quando há uma política estruturada, com metas e
indicadores bem definidos, é necessário o alinhamento das ações previstas com o
orçamento municipal. Um plano estratégico plurianual para a alimentação deve envolver
ações de diversas áreas, como saúde, educação, assistência e desenvolvimento social,
abastecimento, agricultura e pesca, meio ambiente, desenvolvimento econômico, emprego e
renda.

Nessa perspectiva foi criado o LUPPA, um projeto voltado para cidades de até 1 (um) milhão
e 500 (quinhentos) mil habitantes que busquem o desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para a construção de sistemas alimentares sustentáveis, circulares e resilientes
promotores de justiça social.

2. OBJETIVOS DO LUPPA

O LUPPA tem como objetivo principal apoiar as cidades participantes para que desenvolvam e
aperfeiçoem sua rota para a construção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Ao
entrar no LUPPA, o(a)s Prefeito(a)s participantes devem assinar o compromisso de consolidar
a Política até o final da atual gestão, juntamente com seus marcos legais, recursos humanos,
técnicos e financeiros necessários para o cumprimento das metas.

São objetivos específicos do LUPPA apoiar as cidades com:

● CAPACITAÇÃO E APOIO
○ Formação dos gestores públicos;
○ Desenvolvimento de mentorias entre cidades;
○ Ofertar insumos para a formulação da política pública de segurança alimentar e

nutricional;
● REDES E INTERCÂMBIO

○ Intercâmbio e aprofundamento em conteúdos técnicos;
○ Criação de rede de apoio entre cidades em estágios similares;

● CONTEÚDOS E PUBLICAÇÕES
○ Desenvolvimento de banco de dados;
○ Criar publicações de referência para a construção das políticas públicas;
○ Newsletters bimensais com notícias relevantes sobre as temáticas do LUPPA;

● COMPROMETIMENTO
○ Ter os marcos regulatórios assinados ainda neste mandato para execução imediata e

comprometimento de gestões futuras.



3. FORMATO DO LUPPA

Para que os objetivos sejam atingidos, o LUPPA desenvolverá diversas atividades ao longo
de edições anuais. A cada edição, novas cidades poderão ser admitidas no LUPPA. Uma vez
aderindo ao LUPPA, as Prefeituras participantes de cada edição poderão renovar suas
participações para as edições seguintes, para evoluir no alcance de suas metas.

A 1ª edição do LUPPA terá atividades entre o segundo semestre de 2021 e fevereiro de 2022,
seguidas de encontros virtuais de manutenção da rede e engajamento, em frequência (no
mínimo bimensal) e datas a serem ajustadas com o grupo de cidades selecionadas, até
setembro de 2022.

A primeira atividade programada é o LUPPA WEB, uma série de cinco webinars abertos ao
público geral, que irão abordar os principais temas e desafios contemporâneos para a
formação dos sistemas alimentares urbanos. Todos os webinars ficarão disponíveis no site
https://luppa.comidadoamanha.org/, para serem vistos a qualquer tempo. Os temas e datas
serão comunicados no site do LUPPA.

Em novembro de 2021 terá início a primeira edição do LAB, na qual participarão cidades
brasileiras com população de até 1 (um) milhão e 500 (quinhentos) mil habitantes,
selecionadas para um compromisso de 1 (um) ano. Será priorizada a diversidade territorial
de modo a contar com cidades de diferentes regiões brasileiras. Além dos gestores públicos
das cidades, também serão convidados representantes da sociedade civil organizada.

O LAB da 1ª edição acontecerá através de uma série de encontros virtuais com uma
programação imersiva, com o objetivo de debater e dialogar sobre os desafios das cidades;
compartilhar as experiências e dificuldades uns dos outros e aprender sobre temáticas e
processos que fazem parte da construção dos sistemas alimentares saudáveis e
sustentáveis que os governos querem entregar, e nos quais as cidadãs e cidadãos querem
viver. No 1º trimestre de 2022 serão divulgados os resultados do 1º LAB e definido o
cronograma de 2022.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

a. Governos municipais:

Serão selecionadas no mínimo 10 (dez) cidades com até 1 (um) milhão e 500 (quinhentos) mil
habitantes, garantidas 40% das vagas para cidades da região da Amazônia Legal, que
atendam aos seguintes critérios:

https://luppa.comidadoamanha.org/


● Estar comprometida e engajada com o desenvolvimento de políticas públicas
relacionadas aos sistemas alimentares;

● Demonstrar comprometimento efetivo com a participação proativa nas atividades
LUPPA (que serão 100% virtuais na 1ª edição), por meio de carta de adesão assinada
pelo Prefeito/a ou Vice-Prefeito/a;

● Indicar, por meio da carta supramencionada, o compromisso de fornecer
informações que serão solicitadas por meio de formulários ou modelos de relatórios
pré-estabelecidos, entrevistas e reuniões (virtuais ou presenciais), para levantamento
de dados dos sistemas alimentares locais; e uma representação da sociedade civil.

● Indicar no formulário de inscrição a estrutura dedicada para as ações relacionadas
aos sistemas alimentares:

○ Equipes;
○ Orçamento;
○ Legislação;
○ Departamentos ou Secretarias específicas;

● Indicar preferencialmente 3 pontos focais técnicos, de diferentes departamentos,
que trabalham diretamente com programas relacionados aos sistemas alimentares e
que possam dedicar cerca de 6 horas semanais para as atividades propostas.

Serão considerados diferenciais:
● Adesão da cidade ao Pacto de Milão;
● Adesão à Declaração de Glasgow;
● Participação na Rede Cityfood;
● No caso de cidades amazônicas, participar do Fórum de Cidades Pan-Amazônicas.

b. Sociedade civil organizada das cidades participantes:

Cada governo municipal que submeter a candidatura em conformidade com este edital deverá
indicar, na carta de adesão assinada pelo Prefeito/a ou Vice-Prefeito/a supramencionada, 1
(uma) representação da sociedade civil local para participar do LUPPA que atenda aos
seguintes critérios:

● O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, se houver (por seu/sua
presidente + 2 membros da sociedade civil no Conselho, totalizando 3 contatos);

● Não havendo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional: 1 (um)
representante da sociedade civil de cada conselho afim (exemplo: Conselho de
Alimentação Escolar, Conselho de Desenvolvimento Rural, Conselho de Assistência
Social), totalizando 3 contatos.

● Não havendo nenhuma dessas entidades: a organização da sociedade civil com
atuação local, existente há no mínimo 2 anos, que atue efetivamente com uma ou mais

https://docs.google.com/document/d/1s2EvEK_uMhw00LqxZhG2Idy5E7sKyO7ElQMd0Slqe_c/edit
https://forms.gle/YURZrhRvL8qVGoPJA
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/the-milan-pact/#
https://pt.glasgowdeclaration.org/
https://americadosul.iclei.org/projetos/cityfood/
https://americadosul.iclei.org/forum-de-cidades-pan-amazonicas-e-lancado-oficialmente-durante-o-amazonia21/


das agendas de sistemas alimentares (combate à insegurança alimentar; promoção de
agricultura urbana; promoção de dietas saudáveis e sustentáveis).

c. Caso haja Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional no legislativo
municipal, é possível também indicar seu/sua presidente.

5. RESUMO DAS ATIVIDADES E CRONOGRAMA DO LUPPA

INSCRIÇÃO PRORROGADA - ATENÇÃO PARA NOVAS DATAS

● 18 de agosto de 2021 - 14h: Lançamento Oficial do LUPPA.
● 17 de setembro de 2021 - 23h59 - Fim do Prazo para envio de candidaturas
● 21 de setembro de 2021 - Divulgação das cidades selecionadas para integrar o

LUPPA
● 22 de setembro a 29 de outubro - prazo de entrevistas e reuniões com as

cidades para levantamento de informações de base para o projeto e
mapeamento das problemáticas que serão abordadas na 1ª edição do LAB.

● 18 de agosto de 2021 - 14h: Lançamento Oficial do LUPPA.
● 10 de setembro de 2021 - 23h59 - Fim do Prazo para envio de candidaturas
● 17 de setembro de 2021 - Divulgação das cidades selecionadas para integrar o

LUPPA
● 20 de setembro a 29 de outubro - prazo de entrevistas e reuniões com as cidades

para levantamento de informações de base para o projeto e mapeamento das
problemáticas que serão abordadas na 1ª edição do LAB.

Encontros:
● 10 de novembro de 2021  - 1ª LAB
● 17 de novembro de 2021 - 2° LAB
● 24 de novembro de 2021 - 3° LAB
● 1° de dezembro de 2021 - 4° LAB
● 8 de dezembro de 2021 - 5° LAB
● 15 de dezembro de 2021 - 6° LAB
● 12 de janeiro de 2022 - 7° LAB
● 19 de janeiro de 2022 - 8° LAB
● 26 de janeiro de 2022 - Encontro de encerramento
● Março 2022 - resultados da 1ª edição e elaboração do cronograma dos encontros

bimensais (frequência mínima) de manutenção de rede até setembro de 2002.



6. BENEFÍCIOS PARA A CIDADE SELECIONADA

Para tanto, os principais benefícios oferecidos no LUPPA são:

● O compartilhamento de experiências, informações e ferramentas com cidades
mentoras;

● Participar de um laboratório nacional de cidades engajadas para a construção de
sistemas alimentares sustentáveis e justos, com a possibilidade de projeção
internacional de suas políticas públicas relacionadas aos sistemas alimentares;

● Participar de uma plataforma de compartilhamento de conhecimento, informações e
conteúdos sobre os aspectos dos sistemas alimentares locais;

● Participar de seminários, e capacitações e de uma rede de apoio mútuo entre
cidades com desafios similares em sistemas alimentares;

● Acesso a pactos e organizações internacionais engajadas na construção de
sistemas alimentares sustentáveis e justos;

● Colaborar para, e usufruir da, a construção de um guia com a sistematização dos
resultados do LUPPA;

● Um dos produtos a serem gerados pelo LAB é o mapa da situação das políticas
alimentares municipais das cidades participantes – MAPA LUPPA.

Benefício principal: com base em todos os aportes do LUPPA, desenvolver ou
aperfeiçoar a Política Pública Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

Prazo para a submissão da candidatura: até às 23h59 do dia 17 de setembro de 2021.

A submissão da candidatura, com o envio da carta de compromisso político e técnico,
deverá ser realizada através do formulário de inscrição.
Dúvidas poderão ser esclarecidas através dos e-mails: info.comidadoamanha@gmail.com e
iclei-sams@iclei.org.

ICLEI-América do Sul e Instituto Comida do Amanhã

18 de agosto de 2021

Alterado em 08 de Setembro de 2021

https://forms.gle/YURZrhRvL8qVGoPJA
mailto:luppa.comidadoamanha@gmail.com
mailto:iclei-sams@iclei.org


DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Carta de compromisso assinada pelo responsável com indicação de
pontos focais (de acordo com o modelo).

Preenchimento do formulário de inscrição e indicação de ações
relacionadas ao sistema alimentar de sua cidade, com envio da carta
de compromisso, disponível neste link

https://docs.google.com/document/d/1s2EvEK_uMhw00LqxZhG2Idy5E7sKyO7ElQMd0Slqe_c/edit
https://forms.gle/YURZrhRvL8qVGoPJA

