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O que é agricultura 
urbana e periurbana?

Conjunto de atividades agrícolas localizadas no interior das áreas urbanas ou nas regiões 
periurbanas que contemplam as etapas de cultivo, processamento e distribuição de uma 
diversidade de produtos alimentícios e não alimentícios1. Outra importante característica 
consiste no potencial de promover a circularidade de recursos a partir de sistemas de 
compostagem de resíduos orgânicos, iniciativas de reúso de água, geração de energia pela 
queima de biomassa, além de outros serviços associados à gestão de resíduos.

ConsumoProdução

Beneficiamento e comercialização

Figura 1: Cadeia de valor da agricultura urbana e periurbana.

CADEIA DE VALOR DA AGRICULTURA 
URBANA E PERIURBANA

Gestão de resíduos

1 - MOUGEOT, 2009. 
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•Proximidade com mercados permite o encurtamento da cadeia de valor: a maior 
proximidade de centros consumidores implica, muitas vezes, na possibilidade de reduzir o 
número de agentes intermediários, ou até mesmo de anulá-los, em situações em que a produção é 
destinada para o autoconsumo ou para a venda direta ao consumidor.

•Múltiplas funções para além da produção de alimentos ou bens primários: nas áreas 
urbanas e periurbanas, a agricultura pode assumir uma diversidade de tipos, desde canteiros em 
praças públicas e hortas pedagógicas até fazendas periurbanas altamente inseridas no mercado. 
Nesse sentido, alguns campos de resultados esperados para além da geração de renda e da 
produção de alimentos são o pedagógico, o cultural, o terapêutico, o ativista, o hedonístico e o da 
saúde física, psíquica ou mental.

•Múltiplos perfis de praticantes: é muito comum que os praticantes da AUP tenham 
uma diversidade de experiências prévias e que a AUP não seja a ocupação principal. Esses 
diferentes perfis, tais como agricultores familiares, populações e comunidades tradicionais ou 
novos entrantes, refletem muitas vezes as demandas que serão colocadas para a gestão pública 
municipal em termos do acesso a recursos e da capacitação técnica.

•Bases agroecológicas como sustentação de programas e iniciativas: partindo do acúmulo 
dos movimentos e saberes tradicionais da agricultura familiar, nota-se que, nas áreas urbanas 
e periurbanas, a pauta ecológica surge como elemento integrador em torno do objetivo de 
transformar os sistemas agroalimentares locais e construir uma outra perspectiva de cidade, 
voltada ao acesso a bens e recursos naturais pela população. 

•A necessidade de políticas estruturantes para a AUP: apesar de reconhecer que muitas 
cidades já avançaram na institucionalização de um arcabouço legal que estimule ações, políticas 
públicas e governança, em muitos municípios nota-se que a AUP não é prevista como uma 
atividade “legal” para ser desenvolvida em áreas urbanas. Ou, ainda, se permitida, pode carecer de 
estruturas de apoio ou políticas de fomento que fortaleçam seu desenvolvimento.

características 
da agricultura urbana 
e periurbana que 
reconfiguram as 
relações campo-cidade
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A agricultura urbana e periurbana (AUP) é...

Por que você deveria 
se importar com esse assunto?

• Na AUP, as distâncias percorridas pelos alimentos desde a produção até o consumo são 
reduzidas, e, com isso, um leque de oportunidades se abre para repensar os fluxos em um 
sistema agroalimentar local. Além de facilitar o abastecimento da população com alimentos 
indispensáveis para a segurança alimentar e nutricional, outros resultados importantes são 
identificados na melhoria dos hábitos alimentares e na valorização de alimentos da biodiversidade 
brasileira, como frutas nativas, ervas medicinais e plantas alimentícias não convencionais.

…uma ação estruturante para a erradicação da fome 
e para a promoção da segurança alimentar e nutricional.

…uma estratégia para o combate à pobreza em todas as suas formas.

• Diferentes experiências no Brasil e no mundo encontraram na AUP uma solução para a 
redução de desigualdades a partir da inclusão social e produtiva. Além de uma fonte de renda 
para os envolvidos, a atividade também impulsiona o consumo de alimentos saudáveis, o 
fortalecimento de relações com a comunidade e o acesso a novas informações. 

•Pelo contato com a natureza, pela prática de exercícios físicos e socialização entre 
diferentes praticantes, a AUP é considerada como uma atividade terapêutica e promotora 
da saúde, de hábitos de vida saudáveis, da felicidade e do prazer. Diferentes iniciativas são 
desenvolvidas também para a redução de índices de ansiedade e depressão.

 …uma aliada da saúde mental, física e psicológica.
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 2 - UNEP, 2019. 

• A AUP pode ser considerada uma “solução baseada na natureza”1 que contribui para 
a redução de riscos e danos climáticos, ao mesmo tempo que promove a resiliência e a 
circularidade de recursos na cidade. A depender do porte e das características de cada 
iniciativa, é possível atingir resultados em termos de redução de emissões, captura de carbono, 
mitigação de calor e inundações, além de benefícios adicionais como conservação  
de mananciais e da biodiversidade.

• São inúmeras as referências de hortas em espaços institucionais, como escolas, 
postos de saúde e centros de reinserção social. Nessas diferentes iniciativas, nota-se que o 
relacionamento entre as comunidades humanas e a natureza contribui para a formação de 
novas mentalidades e culturas, podendo ser um instrumento poderoso para o  
engajamento comunitário.

…uma forma de transformar a educação e empoderar as pessoas.

• As diferentes iniciativas de AUP são oportunidades para resgatar a vida em  
comunidade e a relação harmoniosa com a natureza. Esses aspectos, que constituem a base 
fundamental de uma vida digna, ainda se conectam a benefícios como segurança pública, 
cultura, lazer, recreação e bem-estar.

…um caminho para repensar a cidade à luz do bem-estar de seus habitantes.

…uma agenda fundamental para o enfrentamento das mudanças 
climáticas e para a gestão de resíduos urbanos.
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Como essa agenda 
pode minimizar 
os problemas da 
cidade e contribuir 
para o seu 
desenvolvimento?
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O documento “Agendas municipais de agricultura urbana e periurbana: um guia para 
inserir a agricultura nos processos de planejamento urbano” buscou responder a uma 
demanda de municípios brasileiros por uma orientação conceitual e metodológica. Nesse 
sentido, a mensagem central do Guia é a de destacar o potencial da AUP no enfrentamento 
de diversos desafios urbanos, entendendo as interconexões entre produção de alimentos e 
outros campos de resultados (humanos, sociais, econômicos e ambientais).

Nesse contexto, há pelo menos seis passos estruturantes para a construção de agendas 
municipais de agricultura urbana que devem ser percorridos. Eles encontram-se descritos a 
seguir e resumidos na Figura 2. 
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Definir o escopo e priorizar 
benefícios estratégicos da AUP.

Caracterizar a AUP 
para visualizar o mosaico 
de tipos no território.

Implementar instrumentos para 
o fortalecimento de agendas 
municipais de AUP.

Alocar (ou criar) uma instância 
administrativa para ancorar 
a condução da agenda 
municipal de AUP.

Monitorar e comunicar os 
resultados da agenda de AUP.

Figura 2: Seis passos para a construção e/ou o fortalecimento de agendas municipais de AUP.
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Um dos princípios norteadores da atuação municipal em AUP consiste em criar 
espaços de interação, diálogo e participação social. Entender o ecossistema de atores do 
território pressupõe, portanto, extrapolar os limites do município e mapear inclusive 
aqueles que estão nas regiões de proximidade, sejam eles municípios vizinhos, empresas, 
universidades e instituições de pesquisa, associações e cooperativas, grupos informais, 
coletivos e organizações da sociedade civil. Tal mapeamento deve refletir a diversidade 
de atores envolvidos na cadeia de valor da AUP, da produção ao consumo, passando 
pela gestão dos resíduos. Além disso, é importante que nessa etapa sejam identificadas 
as secretarias e os órgãos de interesse dentro da própria gestão pública, criando um 
ambiente para a atuação intersetorial. 

Para além do âmbito do Poder Executivo, vale identificar e mobilizar, também no 
ambiente legislativo, os parceiros em potencial e os campos de incidência necessários 
e possíveis. Alguns municípios contam com frentes parlamentares importantes em 
torno da segurança alimentar e nutricional, do direito à cidade, da questão ambiental, 
dentre outras que podem mobilizar forças políticas para avançar nos marcos legais de 
fortalecimento da AUP.

Mapear e mobilizar atores 
estratégicos, garantindo ampla 
participação da sociedade civil 
e de diferentes atores públicos1

PASSO
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Nesta etapa, é oportuno sistematizar os principais desafios ou questões centrais para 
o desenvolvimento do município, presentes muitas vezes em diferentes documentos do 
planejamento urbano: plano diretor, planos plurianuais e planos municipais de diferentes 
setores. Além disso, outras questões podem ser identificadas com os atores reunidos no passo 1. 

Definir o escopo e priorizar 
benefícios estratégicos da AUP 2

PASSO
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Figura 3: Identificar as demandas da cidade que podem ser solucionadas a partir de iniciativas de AUP é um 

passo importante e requer entendimento da atividade para além da produção de alimentos. 

Uma vez traçado esse cenário de “demandas” da cidade, o quadro de potenciais benefícios da 
agricultura urbana e periurbana (Figura 4) pode ser um ponto de partida para a identificação de 
potenciais soluções. Dessa forma, a expectativa é que efetivamente seja possível integrar a AUP 
ao planejamento urbano e estabelecer interconexões entre espaços de produção de alimentos e 
outros campos de resultados (humanos, sociais, econômicos e ambientais).

Presença de 
mananciais

Presença de 
terrenos ociosos 
ou baldios

Risco de 
inundações

Desertos 
alimentares

Indicadores de 
vulnerabilidade social
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• Educação
• Segurança pública 

• Cooperação e parcerias
• Segurança alimentar e nutricional

• Resgate de identidades socioculturais 
• Coesão comunitária 

• Cultura, lazer, recreação

• Revitalização  
da dignidade 
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• Conservação da biodiversidade 
• Redução no consumo de energia 

• Redução de resíduos urbanos
• Melhoria da qualidade da água, do ar e do solo 

• Redução do risco de inundações 
• Regulação do microclima 

• Sequestro de CO2

• Beleza cênica
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ConsumoProdução

Beneficiamento e comercialização

Dimensões de Benefícios

Figura 4: Potenciais benefícios 

da AUP para as cidades e seus 

habitantes, agrupados a partir 

das quatro dimensões propostas 

pelo TEEB Agricultura & Alimentos. 

• Dimensão humana: agrupa benefícios incorporados em indivíduos, tais como a saúde, o 
conhecimento, as habilidades e as competências para a criação de bem-estar pessoal, social e 
econômico. 

• Dimensão econômica: contempla benefícios relacionados à redução das desigualdades 
nas cidades e ao acesso aos recursos materiais, intelectuais, financeiros e manufaturados.

• Dimensão ambiental: destaca os benefícios associados à capacidade dos ecossistemas de 
fornecer serviços para o bem-estar humano. 

• Dimensão social: incorpora benefícios que facilitam a cooperação dentro ou entre 
grupos de praticantes de AUP, incluindo instituições, juntamente com normas, redes, valores e 
entendimentos compartilhados.
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Hortas comunitárias ou pedagógicas, unidades produtivas familiares, fazendas 
periurbanas altamente produtivas e engajadas no mercado, canteiros de ervas em praças 
públicas, telhados verdes, estufas agrícolas urbanas, fazendas verticais. Essas são algumas das 
terminologias com que agentes públicos podem se deparar ao interagir com o universo das 
iniciativas de agricultura urbana e periurbana. 

Cada uma delas representa em maior ou menor grau benefícios de diferentes dimensões – 
humana, social, econômica ou ambiental –, a depender de suas características e das interações 
com o território. Sendo assim, o que se propõe é que as cidades trabalhem com um mosaico 
de tipos de AUP para que se possa potencializar o alcance de múltiplos benefícios (Figura 
5). Nesse passo, é importante primeiramente reconhecer as iniciativas de AUP presentes no 
município a partir de um processo de interação com diferentes atores – mapeados no passo 1. 
Além disso, é possível identificar novos tipos que podem ser fomentados a fim de se atingir os 
benefícios priorizados no passo 2. Desse modo, é importante que cada município priorize tipos 
estratégicos de AUP, mapeando suas características e potenciais benefícios.

Caracterizar a AUP para visualizar 
o mosaico de tipos e suas 
complementaridades 3

PASSO
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Figura 5: Mosaico de tipos de AUP para que se possa potencializar o alcance de múltiplos benefícios.
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Reconhecendo a heterogeneidade das iniciativas de AUP, o Guia propõe, na Figura 6, 
um quadro analítico com a intenção de apoiar a criação e descrição de cada tipo de AUP no 
município a partir do entendimento de dez variáveis, apresentadas a seguir.

Figura 6: Quadro analítico para caracterização de tipos de AUP no município. 

Para o levantamento de informações e preenchimento do quadro, os agentes públicos 
podem se utilizar de métodos simplificados, que não são intensivos em tempo e recursos. Um 
deles é o acesso a bases de dados como o Censo Agropecuário e outras pesquisas incorporadas 
na plataforma do IBGE Cidades, além de outros catálogos e sistemas de informações produzidos 
pela própria prefeitura. Outro caminho importante para se percorrer durante a estruturação 
das tipologias consiste em uma imersão no território, seja por meio de visitas, reuniões e 
entrevistas, seja por meios virtuais, como formulários que podem circular remotamente.

https://censoagro2017.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
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Implementar instrumentos 
para o fortalecimento de agendas 
municipais de AUP4

PASSO

O que há em comum entre as diferentes trajetórias de desenvolvimento da AUP nas cidades 
é a interdependência entre diferentes aspectos, sejam eles relacionados à política pública em 
suas diferentes etapas, da formulação ao monitoramento, sejam eles referentes à destinação 
de serviços públicos para atender às demandas das iniciativas de AUP, como acesso à terra e à 
água, ações de assistência técnica, entre outras. 

Nos municípios que se destacam em ações e políticas para AUP, nota-se que o desenvolvimento 
da agenda passou pela interdependência entre dois aspectos: de institucionalização 
(escalonamento “vertical”) e de incentivos para a multiplicação de iniciativas (escalonamento 
“horizontal”). Embora na prática essa divisão não aconteça necessariamente e as ações se deem 
de forma dinâmica e muitas vezes sobreposta, essa apresentação é didática para compreender os 
instrumentos à disposição de agentes públicos e de que forma podem planejar sua atuação. 
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Figura 7: Quadro de instrumentos para o fortalecimento da AUP 

– escalonamento horizontal e vertical.

A ideia principal que sustenta as escolhas desses dois eixos consiste em comunicar aos 
agentes públicos a importância da complementaridade e interconectividade entre esforços 
que devem ser feitos nessas duas direções. Um pode contribuir para a ocorrência do outro, 
assim como pode algumas vezes limitar seu desenvolvimento, e vice-versa. 

O reconhecimento da agenda de AUP como estratégica nos processos de planejamento 
urbano depende da existência da agricultura no território e de vias de multiplicação. 
Porém, somente o incentivo à multiplicação de iniciativas por meio de programas 
específicos mostra-se suscetível aos ciclos políticos. A institucionalização da agenda pode 
atenuar essas descontinuidades, mas sozinha não garante sua implementação concreta. O 
desenvolvimento exitoso da agenda vem de um acúmulo contínuo e ascendente nessas duas 
direções simultaneamente, tendo uma base sólida de iniciativas que se multiplicam pelo 
território sendo acompanhada por um processo de institucionalização, que abre o leque de 
possibilidades para a AUP.

Os instrumentos para o fortalecimento da AUP são apresentados em resumo na Figura 7, a seguir. 
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Escalonamento vertical 
– institucionalização da AUP:

• ESTADO LEGAL DA AUP, voltado à 
elaboração de leis, decretos e regulamentos 
que permitam a construção de agendas 
municipais de agricultura urbana e 
periurbana; 

• DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO, 
buscando trabalhar a partir das diferentes 
iniciativas de AUP existentes, entendendo 
suas potencialidades, seus desafios e seus 
modelos de gestão e, a partir daí, definindo 
quais serão os campos de atuação e quais 
instrumentos de políticas públicas podem ser 
mobilizados; 

• ORÇAMENTO PÚBLICO, relacionado aos 
instrumentos de planejamento e à alocação 
de orçamento do município; 

• GOVERNANÇA, INTERSETORIALIDADE E 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL, que se refere à criação 
de espaços de administração que reúnam 
diferentes áreas da gestão pública e de outros 
atores que interagem com a agenda de AUP; 

• MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, 
uma etapa que permite averiguar se os 
resultados atingidos em determinado período 
sustentam a continuidade e, possivelmente, a 
multiplicação das ações implementadas. 

A partir desse entendimento, sugere-se a aplicação do checklist para a gestão pública 
municipal, um exercício de “autoavaliação” no qual é possível reconhecer as ações que já 
existem e se conectam ao planejamento da AUP, além de identificar quais seriam os próximos 
passos para adquirir robustez na agenda como um todo, considerando todos os instrumentos 
reunidos neste guia.

Escalonamento horizontal 
– multiplicação da AUP:

• ACESSO A TERRA E ÁGUA, de maneira a 
identificar áreas propícias para a prática de AUP; 

• GESTÃO DE RISCOS, buscando a 
qualidade do solo, da água e do ar como 
fatores fundamentais para uma produção 
de alimentos sem riscos para a saúde dos 
envolvidos;

• PROMOÇÃO DA AGROECOLOGIA como 
um conjunto fundamental de princípios 
que orientam as iniciativas, a produção de 
conhecimento e a adoção de modos de vida 
mais sustentáveis;

• INFRAESTRUTURA DE APOIO PARA A 
PRODUÇÃO, capazes de fomentar a prática 
de AUP e apoiar os praticantes a partir da 
disponibilização de equipamentos, materiais, 
maquinários e insumos; 

• SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, que representam pontos de 
interação com praticantes de AUP e com a 
sociedade civil de modo geral, orientando a 
prática e disseminando a agenda no município; 

• FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO 
COOPERATIVA e dos circuitos curtos, um 
instrumento-chave para mobilizar iniciativas 
de comercialização e consumo de alimentos 
produzidos localmente; 

• GESTÃO DE RESÍDUOS, buscando integrar 
à agenda de AUP a circularidade de recursos a 
partir da compostagem de resíduos sólidos do 
município. 

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/fgvces-guia_aup_checklist.pdf
https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/fgvces-guia_aup_checklist.pdf
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Alocar (ou criar) uma instância 
administrativa para ancorar a condução 
da agenda municipal de AUP5

PASSO

Depois de percorrer as etapas de planejamento da agenda de AUP, é fundamental que seja 
definida no município uma instância administrativa responsável por conduzir a execução 
das ações em nível municipal. Antes de criar instâncias, há que se considerar a integração 
da agenda de AUP aos equipamentos/órgãos existentes, buscando fortalecê-los. É o caso, 
por exemplo, dos componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SISAN), tais como o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CONSEA Municipal) e a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CAISAN-Municipal). Além disso, destaca-se a aproximação da AUP com as discussões sobre 
os espaços rurais, sendo os Conselhos de Agricultura e de Desenvolvimento Rural Sustentável 
estruturas presentes em diversos municípios. 

É extremamente importante que a instância definida seja um espaço de diálogo composto 
por diferentes atores, com destaque para a sociedade civil. O modelo de governança da agenda 
de AUP pode ser fator determinante para o ritmo do seu avanço no município, gerando um 
ambiente institucional que diminua os riscos de recuo da agenda frente às mudanças que 
acontecem a cada ciclo de gestão pública.
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Monitorar e comunicar 
os resultados da agenda de AUP6

PASSO

No contexto da agricultura urbana e periurbana, considera-se de especial relevância 
estruturar indicadores quantitativos, qualitativos, monetários, de modo que os diversos 
valores relacionados à AUP em questão sejam identificados. Um destaque especial deve ser 
feito aos indicadores qualitativos, uma vez que muitos dos benefícios da AUP se referem a 
aspectos intangíveis, especialmente relacionados às dimensões social e humana. São exemplos 
os atributos de saúde mental e psicológica, a ascensão de bem-estar a partir do contato com 
paisagens verdes e a promoção da coesão comunitária. 

Nesse aspecto, considera-se de fundamental importância que a participação social seja o fio 
condutor das ações de monitoramento e avaliação. Ao acessar a opinião dos beneficiários e de 
outros atores municipais envolvidos, é possível não só identificar quais foram as transformações 
mais significativas proporcionadas pelas ações de AUP, como também dar visibilidade a 
incongruências e pontos de conflito, identificando efetivamente oportunidades de melhorias. 

Portanto, diante dos resultados das ações de monitoramento e comunicação, é possível 
traçar novos ciclos, percorrendo eventualmente alguns dos passos anteriores. Nesse sentido, 
pode ser que surjam novos atores (passo 1); que, ao cumprir a demanda política, outros 
benefícios despontem com maior prioridade (passo 2); que novos tipos de AUP surjam a 
partir de novas tecnologias e arranjos sociais (passo 3); que os espaços de governança sejam 
modificados (passo 4); e que a instância administrativa necessite de novos direcionadores ou 
ajustes em sua atuação (passo 5). 
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Quais principais 
lições devem ser 
consideradas ao 
se planejar uma 
agenda municipal 
de AUP? 
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• A agricultura urbana e periurbana não necessariamente é sustentável e ecológica. 
Essa consideração reconhece que existem iniciativas de agricultura urbana e periurbana 
convencionais, principalmente de caráter comercial, muitas vezes ancoradas em práticas com 
externalidades negativas para o meio urbano e os ecossistemas. Portanto, a atuação para o 
fortalecimento dessa agenda deve estar ancorada em propostas que contribuam para a 
transição agroecológica e para o direito à cidade.

• Mesmo reconhecendo os potenciais benefícios da AUP para diferentes campos de 
resultados, é importante destacar que a sinergia entre tais benefícios não se manifesta 
automaticamente. Entende-se nesse ponto que a dimensão ambiental configura a base da 
qual a agricultura depende e a partir da qual todas as outras dimensões se desenvolvem. A 
sustentabilidade da agricultura urbana e periurbana só é possível, desse modo, se estiverem 
minimamente assegurados – em termos quantitativos e qualitativos – recursos naturais como 
solo, água, ar e biodiversidade.  

• É importante considerar, no planejamento das agendas municipais de AUP, todos os 
elos da cadeia de valor para além da produção agrícola. Ao entender a AUP como parte de 
um “sistema agroalimentar sustentável”, é possível mapear ações que podem ser integradas 
nas etapas de produção, beneficiamento, distribuição, comercialização, consumo e gestão de 
resíduos (gerados ao longo de todo o percurso). 

• Para que se possa dar visibilidade aos múltiplos benefícios que a AUP entrega às cidades 
e aos seus habitantes, é essencial estabelecer uma visão integradora entre as diferentes 
iniciativas de AUP. Assim, torna-se possível atingir um mosaico de tipos de AUP no qual 
os diferentes benefícios se complementam e se tornam mais robustos em termos de seus 
resultados. 

• A criação de agendas de AUP depende, simultaneamente, do enfrentamento de vazios 
institucionais, que são casos nos quais não há marcos legais e regulatórios que autorizam e 
regulamentam o desenvolvimento de iniciativas de agricultura urbana e periurbana, e de uma 
avenida de ações para a multiplicação de iniciativas, que se referem à quantidade, à extensão e 
à replicação de iniciativas de AUP no território.  

• É de fundamental importância que a agenda seja fruto de um processo participativo que 
inclua os diferentes atores da cadeia de valor e do território. Isso porque o resultado de certo 
indicador pode ser positivo para um ator, mas negativo para outro, e ainda diferir do que este 
vale para a sociedade. Desse modo, o processo participativo auxilia no mapeamento desses 
valores contrastantes e favorece que as ações desenvolvidas sejam inclusivas. 

• Em termos da governança, entende-se a gestão municipal como facilitadora, e não 
centralizadora, do planejamento e da execução da agenda de AUP. Por isso, a construção e 
formalização de parcerias com universidades, empresas, proprietários particulares, escolas, 
coletivos de moradores, entidades da sociedade civil e outras esferas públicas (governos 
estaduais e federal) é fundamental para o fortalecimento da agenda.
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