
        

 

 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 03/2022 

Versión en español 

 

O ICLEI E A FAO SELECIONAM CIDADES PARA PARTICIPAR DO PROJETO “DIÁLOGOS 

MULTISSETORIAIS SOBRE SISTEMAS ALIMENTARES URBANOS NO SUL GLOBAL 

(ÁFRICA E AMÉRICA LATINA)” 

 

 

O ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade e a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura - FAO, pelo presente edital, selecionam cidades de até 1 milhão de 

habitantes para participar do projeto “Diálogos Multissetoriais sobre Sistemas Alimentares 

Urbanos no Sul Global (África e América Latina)”, com o objetivo promover diálogos 

multissetoriais sobre sistemas alimentares urbanos. 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Em 2021, o ICLEI, em parceria com a FAO, realizou 16 diálogos independentes em todo o 

mundo, no âmbito do processo de preparação dos debates para a Conferência das Nações 

Unidas sobre Sistemas Alimentares. Nesse contexto, o Diálogo Independente sobre Sistemas 

Alimentares nas Cidades da América Latina, realizado em 18 de maio de 2021, reuniu cerca de 

140 participantes provenientes de mais de 50 cidades de 11 países da América Latina. Os 

resultados dos diálogos foram fundamentais para cidades e governos locais ganharem voz em 

fóruns globais como a Conferência sobre Sistemas Alimentares e a COP26.  

 

Nessa perspectiva, o projeto, por meio do ICLEI América do Sul, selecionará 10 cidades de até 

1 (um) milhão de habitantes na região, que busquem se inserir em diálogos multissetoriais sobre 

sistemas alimentares urbanos e atuar em rede para o desenvolvimento e a implementação de 

políticas públicas voltadas a sistemas alimentares sustentáveis, circulares, justos e resilientes. 

 

2. OBJETIVOS DO PROJETO 

 

O projeto tem como objetivo principal estabelecer uma plataforma de diálogo e intercâmbios 

técnicos sobre sistemas alimentares urbanos, desenvolvidos em um ambiente de confiança 

mútua para o diálogo multissetorial contínuo.  Ao final do projeto espera-se:  

 

a. Estabelecer trocas e diálogos virtuais sobre sistemas alimentares urbanos nas cidades 

latino-americanas; 

b. Fortalecer redes de cidades de sistemas alimentares urbanos como forma de 

potencializar a ponte entre os governos nacionais e locais para fortalecer a política 

alimentar; 

c. Intercâmbio entre cidades de língua portuguesa na América Latina e África. 

 

https://docs.google.com/document/d/1Zfse5nopPh6UdBp_TlaBrdFl03pPS57W/edit
https://americadosul.iclei.org/as-cidades-e-a-importancia-da-construcao-de-politicas-publicas-para-os-sistemas-alimentares/
https://americadosul.iclei.org/as-cidades-e-a-importancia-da-construcao-de-politicas-publicas-para-os-sistemas-alimentares/


        

 

3. FORMATO DO PROJETO 

 

Para que os objetivos sejam atingidos, a equipe do projeto desenvolverá diversas atividades 

previstas junto às cidades selecionadas ao longo do ano de 2022.  

 

Serão realizadas as seguintes atividades e ações: 

 

● 2 webinars de troca de experiências entre as cidades de cada  país.  

● 2 Diálogos e trocas de experiências online sobre sistemas alimentares urbanos entre 

cidades latino-americanas. O objetivo é compartilhar conhecimento sobre a governança 

dos sistemas alimentares urbanos e identificar recomendações e melhores práticas para a 

implementação de políticas públicas. Os resultados dos eventos serão incorporados nas 

publicações e nos próximos eventos em escala regional ou global como a COP 27, 

programada para ser realizada no Egito em 2022. 

● 2 sessões de troca de experiências sobre governança alimentar local entre gestores de ao 

menos 2 (duas) cidades de língua portuguesa da  América Latina e África. 

● Participar de coalizões de cidades engajadas em sistemas alimentares urbanos por meio 

de intercâmbios online, com objetivo de: 

(i) preencher as lacunas de governança e na interface nacional-local da política 

alimentar e;  

(ii) apoiar os países na implementação de caminhos de sistemas alimentares 

sustentáveis no âmbito nacional. 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Serão selecionadas cidades com até 1 (um) milhão de habitantes que atendam aos seguintes 

critérios: 

● Estar comprometida e engajada com o desenvolvimento de políticas públicas 

relacionadas aos sistemas alimentares; 

● Demonstrar comprometimento efetivo com a participação proativa nas atividades do 

projeto (que serão em sua maioria em caráter virtual), por meio de carta de adesão 

assinada pelo 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; 

● Indicar um ponto focal técnico e um ponto focal político para seguimento do projeto.  

 

Serão considerados diferenciais:  

● Adesão da cidade, ou o compromisso de aderir, ao Pacto de Milão; 

● Adesão, ou o compromisso de aderir, à Declaração de Glasgow; 

● Participação nas iniciativas do ICLEI e/ou da FAO; 

 

https://docs.google.com/document/d/1d9Qn1O8FXYmfGjqqAR6Vjlv8mviScCuR/edit?usp=sharing&ouid=106659830023639246767&rtpof=true&sd=true
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/the-milan-pact/
https://pt.glasgowdeclaration.org/


        

 

5. RESUMO DAS ATIVIDADES E CRONOGRAMA PREVISTO 

 

Etapa Atividade 1 

F 

2 

M 

3 

A 

4  

M 

5 

J 

6 

J 

7 

A 

8 

S 

9 

O 

10 

N 

Seleção 

Edital de Seleção das cidades com 
identificação das 5 prioridades 
(interesses) e 5 desafios 

          

Seleção das cidades e contato inicial           

Definição dos temas            

Definição dos mecanismos de 
monitoramento 

          

Seminários 
abertos 

 

2 Seminários virtuais abertos com 
trocas de experiências + Comunicação 
e visibilidade das ações 

          

Relatório dos encontros e 
sistematização de insumos técnicos e 
de advocacy 

          

Seminários 
Fechados  

2 Seminários fechados em cada país 
com trocas de experiências + 
Comunicação e visibilidade das ações 

          

Coleta e análise de informações 
individuais  

          

Intercâmbio de 
experiências 

América Latina - 
África 

1 Reunião de intercâmbio de 
experiências entre 2 cidades 
brasileiras e 2 de língua portuguesa no 
continente africano. 

          

1 Reunião de follow-up           

Fortalecimento 

de redes 

1 Sessão na Conferência do Pacto de 
Milão no Rio de Janeiro  

          

1  sessão na COP 27           

Resultados  

Elaboração de recomendações           

Validação dos resultados           

Atividade de encerramento            

 

6. BENEFÍCIOS PARA A CIDADE SELECIONADA 

 

Os principais benefícios oferecidos no projeto são:  

 

● O compartilhamento de experiências, informações e ferramentas com outras 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. 

 

Benefício principal: com base em todos os aportes do projeto, desenvolver ou 

aperfeiçoar a Política Pública Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 

Novo prazo para a submissão da candidatura até as 23h59 do dia 31 de março de 2022. 

 

O esclarecimento de dúvidas e a submissão da candidatura, com o envio da carta de 

compromisso político e técnico, devem ser realizados através do seguinte e-mail: iclei-

sams@iclei.org. 

 

 

ICLEI-América do Sul 

10 de março de 2022 
 

 

DOCUMENTO A SER ENTREGUE 

 

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

 
 

mailto:iclei-sams@iclei.org
mailto:iclei-sams@iclei.org
https://docs.google.com/document/d/1d9Qn1O8FXYmfGjqqAR6Vjlv8mviScCuR/edit?usp=sharing&ouid=106659830023639246767&rtpof=true&sd=true

