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CHAMADA PARA CONTRIBUTOS
"Alimentar Boas Práticas – Da Produção ao Consumo Sustentável"
A Quercus, a Alimentar Cidades Sustentáveis e a Nova FCSH, Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais da Universidade Nova de Lisboa, convidam todos os atores e sectores do sistema
alimentar nacional a contribuir para a compilação de Boas Práticas nacionais relacionadas com
as temáticas da Alimentação, Produção e Consumo, através do envio de textos (ver normas de
submissão) que documentem Boas Práticas nacionais.

As práticas podem enquadrar-se numa ou várias etapas da cadeia de valor alimentar,
nomeadamente: recursos (água, sementes, etc.); produção; processamento; logística;
distribuição; consumo; desperdício; educação e sensibilização; marketing; outros.
A compilação das Boas Práticas nacionais tem como objetivos principais: 1) disseminar e dar
visibilidade às iniciativas; 2) inspirar a sua replicação no território nacional; 3) sensibilizar os
decisores políticos para a relevância do desenvolvimento de políticas alimentares locais numa
perspetiva multi-atores e multissetorial.
Os textos serão compilados numa publicação digital que será lançada publicamente no 1.º
trimestre de 2020. A publicação será remetida a todas as Autarquias Portuguesas e colocada
online podendo ser descarregada gratuitamente.

A publicação "Alimentar Boas Práticas – Da Produção ao Consumo Sustentável”, recebeu
financiamento, mediante candidatura ao Lote 1 do mecanismo de financiamento subgranting
do Projeto Make Europe Sustainable for All - Projeto Europa no Mundo. A publicação responde
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030, adotados pelas Nações Unidas
em 2015, em particular com o objetivo n.º 12 – Produção e Consumo Sustentáveis.

Aguardamos com expectativa as vossas Boas Práticas!
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE CONTRIBUTOS
Os textos deverão ser redigidos em linguagem tecnicamente acessível e respeitar os tópicos que
fazem parte do template anexo - máximo 550 palavras. Na redação dos textos é fortemente
aconselhada a colaboração entre a academia e os atores das práticas.
Na seleção das Boas Práticas será considerada, para além da qualidade dos textos, a
consistência e originalidade das iniciativas, a sua representatividade territorial, setorial e dos
atores da cadeia de valor alimentar, e ainda o seu potencial contributo para a qualificação do
sistema alimentar nacional.
Duvidas

e

submissões

deverão

ser

remetidas

através

do

email:

alimentar.boaspraticas@gmail.com
DATAS RELEVANTES:
31 de Agosto de 2019 - Data limite para submissão dos contributos (ver template). Não existe
limite de propostas a submeter por autor.
15 de Novembro 2019 - Data para comunicação da aceitação dos contributos, após revisão
incógnita pela comissão científica. O texto será considerado como publicação de capítulo em
livro com revisão por pares.
30 de Dezembro 2019 - Data limite para envio dos textos revistos, de acordo com eventuais
comentários da comissão científica.
1.º Trimestre de 2020 - Data de publicação do e-book e lançamento nacional em evento público.
A ORGANIZAÇÃO:
Cecília Delgado - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, Alimentar
Cidades Sustentáveis e Quercus
Paula Nunes da Silva - Quercus
Maria José Ilhéu - Alimentar Cidades Sustentáveis
Paula Rodrigues - Alimentar Cidades Sustentáveis
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TEMPLATE PARA O TEXTO DA BOA PRÁTICA
1.

TÍTULO: Frase curta e chamativa, se possível que envolva o nome pelo qual é conhecida a iniciativa.

2.

PROMOTOR: Quem coordena/gere a ação. Especificar o setor, e.g. privado, administração central ou local,
terceiro setor, sociedade civil, academia, outro.

3.

LOCALIZAÇÃO: Cidade, vila, freguesia.

4.

ANTECEDENTES: Explicar os antecedentes da iniciativa, por exemplo, qual foi a necessidade ou
oportunidade que justificou o início da prática.

5.

OBJETIVOS: Explicar com clareza quais são os objetivos da iniciativa. Por exemplo, 1) melhorar a qualidade
da alimentação nos refeitórios escolares; 2) aumentar o consumo de produtos locais.

6.

DESCRIÇÃO: Texto descritivo da iniciativa, por exemplo, o que se faz, como se faz, quem faz, etc..

7.

RESULTADOS: Especificar quais foram os resultados quantitativos obtidos, por exemplo, número de empregos
criados, quantidade de produtos produzidos, processados ou vendidos, etc. Na referência a resultados
qualitativos citar sempre que possível a fonte.

8.

FINANCIAMENTO: Ex: Fundos próprios; Financiamento resultante de candidatura. Se possível especificar a %
afeta por tipologia de financiamento

9.

LIÇÕES APRENDIDAS: Listar os ensinamentos que podem ser retirados da iniciativa descrita. Por exemplo, a
importância da vontade e compromisso político na sustentabilidade a longo prazo da iniciativa, ou, outro
exemplo, a importância da liderança como detonador da prática, etc.

10. CONTATOS: Colocar email ou telefone de pessoa/instituição que pode ser contactada.
11. FONTES E INFORMAÇÃO ADICIONAL: Colocar as referências usadas no texto e links para informação
adicional
12. IMAGEM E VÍDEO: Colocar imagens com definição excelente, e link para vídeo relevante quando disponível.
Observações: O texto não deve ultrapassar 550 palavras e 2 folhas, incluindo a (s) imagem(s) a colocar no
fim da 2.º página da ficha. Usar lettring Century Gothic n.º 9, espaçamento 1,5. A(s) imagem(s) devem ser
remetidas simultaneamente em separado
Informação adicional - Remeter em documento separado a seguinte informação:
1.

Título da Boa Prática

2.

Nome do autor ou autores

3.

Afiliação do autor ou autores

4.

Contacto de email e telefone
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