
QUEM SOMOS
Fundada em 2018 a rede ALIMENTAR CIDADES SUSTENTÁVEIS 
pretende agregar todos os atores e sectores do sistema alimentar 
nacional, reunindo atualmente 400 membros (2021).

MISSÃO
(1): Partilhar conhecimento, fundamentado e plural, para ampliar o 
entendimento da diversidade de sectores e atores, ao longo da 
cadeia que compõe o Sistema Alimentar.

(2): Construção coletiva de conhecimento, como instrumento para 
qualificar as decisões e as políticas públicas que conduzam a 
Sistemas Alimentares com melhoria nos impactos ao nível 
ambiental e económico, e socialmente mais sustentáveis.

O QUE FAZEMOS
Para além da partilha de informação e de eventos realizada de 
forma individual e voluntária pelos membros deste “google-group”, 
são desenvolvidas pontualmente atividades e projetos entre as 
quais, o e-book – Alimentar Boas Práticas: da Produção ao Consu-
mo Sustentável 2020 e debates mensais online no âmbito do 
Grupo Temático Circuitos Curtos Agroalimentares.

Ver mais em alimentarcidadesustentaveis.wordpress.com

ADESÃO
Enviar email para alimentarcidadessustentaveis@gmail.com
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