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mudando como o mundo 
se alimenta a partir das cidades



PARTILHA E 
COLABORAÇÃO

FERRAMENTAS

INSPIRAÇÃO E 
CONHECIMENTO TÉCNICO

PRIORIDADE 
POLÍTICA

O QUE FALTA 
para que 
mudanças 
aconteçam de 
forma sistêmica 
e permanente?

da população 
brasileira sofre 
algum tipo de 
insegurança 
alimentar

51%51%51%51%

dos gastos em saúde 
pública (SUS) tem 
relação com doenças 
crônicas atribuídas 
à obesidade

41%41%41%41%

dos municípios 
brasileiros tem plano 
de segurança alimentar 
nutricional

1%1%1%1%

m
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Sistemas alimentares 
estão entre os principais 
emissores de gases de 

efeito estufa e causadores 
de perda de biodiversidade

SOLUÇÕES 
E PROJETOS 
ISOLADOS não 
são suficientes 
para lidar com a 
crise climática e 
de saúde pública 
que vivemos

soxelpmoCsoifaseDproblema



 COLETA, SISTEMATIZAÇÃO 
E PUBLICAÇÃO de informações 
sobre políticas públicas alimentares 
municipais no Brasil

 PLATAFORMA ONLINE dedicada 
à rede de cidades participantes

 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO 
NOS ODS 2, 10, 11, 12, 13, 16, 17 
alinhamento entre o local e o global

 ESPAÇOS FACILITADOS para 
troca entre municipios, engajando 
líderes políticos, gestores públicos 
e conselhos de controle social

 CONTEÚDOS E MATERIAIS 
desenvolvidos a partir de expertise 
técnica sobre sistemas alimentares 
que mostram boas práticas em 
políticas públicas alimentares de 
municípios brasileiros

NOSSAS FERRAMENTAS

 CADERNOS LUPPA

 MAPA LUPPA

Casos Inspiradores  
seleçao inicial de boas práticas 
em políticas públicas alimentares
Aprendizados  do 1º LAB – contém 
o perfil das cidades participantes, 
análises iniciais, atividades e 
produtos desenvolvidos

Ferramenta online que consolida 
os dados levantados sobre políticas 
alimentares das cidades participantes

NOSSOS PRODUTOS

Laboratóriode políticas públicas projeto

 ABORDAMOS OS SISTEMAS 
ALIMENTARES INTEGRANDO agendas 
de saúde, clima, direitos humanos, 
sustentabilidade e resiliência urbana

 PRODUZIMOS E TROCAMOS 
CONHECIMENTOS relevantes para 
o futuro dos sistemas alimentares 
através da nossa plataforma

 FOMENTAMOS UMA REDE engajada 
de conhecimento e conexões sobre 
políticas locais alimentares para o Brasil

 COLOCAMOS A PAUTA DOS 
SISTEMAS ALIMENTARES NO 
CENTRO da agenda pública municipal, 
garantindo comprometimento político 
dos selecionados para o projeto

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

NOSSO MODELO

https://odsbrasil.gov.br/
https://luppa.comidadoamanha.org/biblioteca/cadernos-luppa-casos-inspiradores
https://luppa.comidadoamanha.org/biblioteca/cadernos-luppa-casos-inspiradores
https://luppa.comidadoamanha.org/biblioteca/cadernos-luppa-casos-inspiradores


Resultados 1ª EDIÇÃO LUPPA

10 milhões 
de habitantes 
impactados

Compromisso 
político de prefeitos 
e gestões municipais

representantes de 
cidades na rede 
LUPPA

160

participantes para 
desenvolvimento de 
políticas de segurança 
alimentar e nutricional

cidades 
23

6 cidades da 
Amazônia 
Legal

secretarias diferentes, 
com vários representantes 
de cada uma delas, 
promovendo a troca e o 
encontro intersetorial

6

das cidades 
participantes 
contaram com 
a adesão de 
representantes 
da sociedade civil 
organizada através 
de seus conselhos 
de controle social

73% 

de oficinas e 
seminários

45 horas

(LUPPA WEB)

de seminários 
online abertos 

ao público

8 horas 

DE RETORNO 
POSITIVO 

dos participantes 
afirmando que os 

objetivos das oficinas 
foram alcançados!

99% 

(LUPPA LAB)

https://luppa.comidadoamanha.org/noticias-e-atualizacoes/conheca-os-selecionados-para-participar-da-primeira-edicao-do-luppa


APROFUNDAR as jornadas de aprendizagem 
iniciada

MAPA LUPPA
manter 

os dados 
atualizados

AMPLIAR O 
INCENTIVO à participação dos conselhos de controle social

REGIÃO AMAZÔNICAConsolidar e ampliar o engajamento e participação

PRODUZIR 
ANÁLISES E 

ORIENTAÇÕES em 
matéria de políticas 
públicas alimentares 

municipais

MANTER O ENGAJAMENTO das cidades na plataforma online

AMPLIAR 
A REDE 

de cidades

para a 2ª EDIÇÃOSESPERAMOo que 

POR QUE DEVEMOS 
CONTINUAR ?

“Para mim, o ponto alto foi 
conhecer experiências bem 
sucedidas. Isso nos dá energia 
para continuar, mesmo com 
todas as dificuldades. Também 
aprendemos e nos fortalecemos 
enquanto grupo, trabalhando a 
intersetorialidade. Agora, temos 
mais ferramentas para passarmos 
para outras áreas da prefeitura.”

“Foi importante observar e 
compartilhar como lidamos 
com os desafios, que são muito 
semelhantes. Além disso, 
as experiências e dicas da 
administração pública, 
de como fazer as coisas 
acontecerem na prática. Outro 
ponto alto foi quando preenchemos 
a planilha de diagnóstico do 
município, que nos ajudou a ver 
quais são as nossas fraquezas, 
forças e oportunidades.”

Representante da Prefeitura 
de Contagem - MG

Representante da Prefeitura 
de Porto Alegre - RS



Parceria metodológicaApoio

Apoio institucionalCidades mentoras

1ª
 E

D
IÇ

Ã
O

Parceria estratégica 
e de implementação

Idealização e 
coordenação geral

IDEALIZADORAS

Francine Teixeira
Educação | Gastronomia | 
Desenvolvimento Sustentável
UFRRJ | Gestão - Coppead RJ | 
Senac Rio | 
AChA (Circuitos Curtos 
de Comercialização - CSA)

Mónica Guerra Rocha
Planejamento Urbano | ODS | 
Cidades sustentáveis
Universidade de Coimbra | ONU 
Habitat | CEBDS | Conservação 
Internacional - Rede SDSN

Juliana Tângari
Direito Civil e Internacional | 
Políticas Públicas | Políticas 
Alimentares
Rede de Champions - Cúpula 
de Sistemas Alimentares da 
ONU | CONSEA-Rio | Università 
di Camerino | UERJ 

QUEMSOMOS

“Nosso olhar pro LUPPA se alinha a uma 
das estratégias do programa do Ibirapitanga 
que tem o objetivo de fomentar ambientes 
alimentares justos, saudáveis e sustentáveis. 
É um desafio enorme para o qual 
entendemos que as cidades -- e sobretudo 
a gestão a nível local --, principalmente 
no atual cenário, exercem um papel 
fundamental ainda pouco explorado”

Manu Justo, Gestora de Portfólio de Sistemas 
Alimentares do Instituto Ibirapitanga

“Estamos em um país de disparidades com 
grandes problemas relacionados à segurança 
alimentar e às emissões de gás de efeito estufa. A 
cidade é exatamente o locus onde essas questões 
se cruzam e onde estão os principais desafios 
para tratar essas questões de forma integrada e 
sobretudo as maiores potências e oportunidades”

Kamyla Borges, Cordenadora das 
Iniciativas de Eficiência Energética e de Sistemas Alimentares 
do ICS - Instituto Clima e Sociedade

POR QUE APOIAR ?
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