Diversidade de espaços e saberes

Por uma cidade mais viva!

Lotes, lajes, quintais, assentamentos rurais,
ocupações urbanas, escolas, centros de saúde, áreas
verdes e margens de rios. Estes são alguns locais
onde a agricultura urbana é praticada na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
A inovação e criatividade das pessoas mostram que é
possível aproveitar os recursos e a mão-de-obra
disponíveis para ocupar produtivamente diferentes
tipos de espaços.
A adaptação do conhecimento de origem rural ao
contexto urbano, especialmente pelas mulheres,
mantém vivas práticas como a conservação de
sementes, a diversificação de cultivos, o manejo e
uso de plantas medicinais.
O
fortalecimento
da
organização
dos(as)
agricultores(as) urbanos(as), uma maior articulação
com outras organizações da sociedade civil e a
capacidade de intervenção política; são caminhos
para a construção de cidades mais
saudáveis, ecológicas e solidárias.

As ações promovidas pela AMAU
possibilitam aos grupos comunitários
e organizações a realização de

encontros de trocas solidárias,

Agricultura Urbana é um conceito em

tanto de produtos (insumos, mão-deobra, mudas, sementes, etc.) quanto
de experiências, saberes, técnicas e
serviços, que se caracterizam como
assessorias mútuas e promovem o
fortalecimento e o amadurecimento
dos grupos.

construção que integra a produção agroecológica
de alimentos, plantas medicinais e ornamentais,
manejo de áreas de cerrado e mata, criação de
pequenos animais, beneficiamento de alimentos
e comercialização solidária.

As iniciativas de agricultura na cidade ampliam o
acesso a alimentos frescos e saudáveis e
geram oportunidades de trabalho e renda.

quintais e hortas comunitárias ajudam a
manter um espaço de convivência social e o
contato com a natureza contribui para a
saúde das pessoas.
Os

O uso agrícola de espaços urbanos, orientado pelos
princípios da agroecologia, proporciona uma

melhoria considerável ao ambiente local,
seja pela diminuição da quantidade de lixo
produzido, manutenção das áreas verdes, aumento
da biodiversidade urbana, recuperação de
áreas de risco ou embelezamento da cidade.

A AMAU é um espaço

coletivo

composto por representantes de:
 Grupos comunitários
de quintais, hortas comunitárias,
beneficiamento de alimentos
plantas medicinais, etc.








AMAU
Articulação Metropolitana
de Agricultura Urbana

Associações comunitárias
Movimentos sociais
Ocupações rurais e urbanas
Pastorais sociais
Redes e coletivos;
ONGs

que desde 2004, se organizam
para discutir e encaminhar
conjuntamente as questões
Os prinicpais objetivos
da AMAU são;

 Promover um espaço de diálogo

ligadas à Agricultura Urbana

e Agroecologia na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

e intercâmbio entre as organizações;

 Fortalecer e dar visibilidade às experiências

Grupo/Organização e Contatos:

dos agricultores(as) urbanos(as) na RMBH;

 Aprofundar o debate político sobre a
agroecologia na RMBH, construindo
pontes com os movimentos sociais e
propostas para políticas públicas;

Articule-se também!
Mais informações: (31) 3421-4172
Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas
Apoio na impressão
deste material

www.rede-mg.org.br

