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MUNICÍPIOS AGROECOLÓGICOS  E POLÍTICAS DE FUTURO
A iniciativa "Municípios Agroecológicos e Políticas de Futuro" é fruto do levantamento realizado pela

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) em 520 municípios brasileiros, entre os meses de agosto e

outubro de 2020.

A ação mapeou mais de 700 iniciativas entre políticas públicas, programas e legislações que apoiam a

agroecologia e a agricultura familiar em todo o Brasil, com a elaboração de carta compromisso para incidir

nas candidaturas das eleições de 2020. É um levantamento inédito que busca dar visibilidade às soluções

encontradas nos municípios e mostra às/aos gestoras/es e legisladoras/es que é possível, sim, realizar

ações concretas para promover a segurança alimentar das famílias, reduzindo o impacto da alta dos preços

dos alimentos e combatendo a escalada da fome, em nível local.

A pesquisa apresentou o resultado inicial de um processo coletivo e em construção, que envolveu 34

pesquisadoras/es, ao longo de cerca de dois meses, coordenado pela Articulação Nacional de

Agroecologia. Em 2021, o mapeamento está sendo reaberto para cadastro de novas políticas públicas,

possibilitando que as organizações locais possam, elas mesmas, cadastrar as experiências de políticas

públicas que apóiam a agricultura familiar e a agroecologia em seus territórios.



DICAS DE PREENCHIMENTO
1. O preenchimento do formulário não é complexo. A maioria das respostas são pré-definidas ou de

múltipla escolha. Ainda assim, reserve um tempo para inserir as informações com calma.

2. Antes de iniciar o preenchimento avalie o formulário como um todo para compreender o tipo de

informação solicitada e verificar se já possui tudo em mãos.

3. Entre as informações solicitadas estão:

○ Descrição da política municipal;

○ Localização e abrangência da política;

○ Entes executores e financiadores, incluindo orçamento;

○ Participação social na construção da política;

○ Temas associados à política;

○ Identidades do público envolvido.

4. O formulário foi pensado para coletar uma (01) política por vez. Se quiser cadastrar mais de uma

política, você pode preencher novo(s) formulário(s).

5. Fique atenta/o: A página expira automaticamente depois de 7 horas aberta e as informações NÃO

ficam salvas.

6. É importante garantir uma boa conexão à internet para evitar perda das informações na hora de salvar.

7. Para facilitar a construção das respostas, você pode colocar as informações em um arquivo de texto e

depois transferir (copia e cola) para o formulário na plataforma online.

8. Uma vez salvo, não será possível editar as informações que foram cadastradas. Qualquer modificação

necessária no cadastro, deverá ser enviada por e-mail para emrede@agroecologia.org.br.



PASSO A PASSO PARA CADASTRAR UMA POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL
1. Verifique se você tem uma conexão estável com a Internet.

2. Acesse o site https://agroecologiaemrede.org.br

3. Na página inicial do site, vá até a seção “Mapeamento", clique em “Municípios Agroecológicos e

Políticas de Futuro"

4. Na página do mapeamento, clique em CADASTRAR, localizado no box verde intitulado “Quer cadastrar

sua iniciativa?"

5. Uma nova janela será aberta. Onde indica CADASTRAR, do lado esquerdo da tela, clique em “Política

municipal"

6. Leia o formulário até o final antes de começar, para verificar as informações solicitadas. Se preferir,

responda às perguntas em um documento de texto separado e copie e cole as respostas nos espaços.

Isso evitará uma possível perda das informações inseridas.

7. Preencha os detalhes e clique em “Finalizar" ao final.

8. Após o envio, é possível baixar o formulário completo em PDF. Para isso, assim que visualizar a

resposta de envio do formulário, clique em “Ver / editar esta resposta", mantenha pressionadas as

teclas CTRL e P do teclado. Uma janela será aberta para imprimir a página e você pode salvá-la em

PDF.

9. Se você tiver dúvidas ou preocupações, entre em contato com emrede@agroecologia.org.br.


