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Sítios interessantes sobre agricultura urbana
www.ernasia.org/index.php
ERNASIA (Environmental Research Network Asia) é uma rede de pesquisa independente e
multidisciplinar que mantém um fórum internacional para cooperação acadêmica, intercâmbio
e debate sobre os problemas ambientais da Ásia. Nesse sítio são fornecidas informações
sobre projetos, conferências, seminários e outros eventos. Além disso, é possível a realização
de pesquisas nos bancos de dados sobre referências e especialistas, enviar informações para
esses bancos, e ainda assinar a publicação da ERNASIA.
www.urbanag.info/
A "Urban Agriculture Online" é uma revista recente que pretende oferecer duas correntes
principais de informações: artigos aprofundados sobre aspectos comerciais da agricultura
urbana e artigos sobre ciência e tecnologia e políticas públicas relacionadas à agricultura
urbana. Sua filosofia é que atualmente uma grande quantidade de informações valiosas é
negada ao público na internet por questões de direitos editoriais. A partir de julho de 2002, a
revista “Urban Agriculture Online” estará disponível para assinantes.
www.fao.org/wssd/SARD/SARD3_en.htm
Em preparação da Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Johannesburg,
agosto de 2002), a FAO está patrocinando um fórum eletrônico sobre agricultura sustentável
e desenvolvimento rural. O fórum prioriza as iniciativas que desenvolvam o levantamento de
recursos e o acesso a eles, as boas práticas agrícolas, e condições mais justas de emprego
no campo.
www.ems-sema.org/castellano/proyectos/solidaria/ppp/eng_index.html
Os relatórios finais do “Programa de Parcerias Públicas-Privadas para o Gerenciamento
Ambiental Urbano na América Latina e Caribe: em busca de novos mecanismos de
financiamento e novos modelos institucionais" estão disponíveis nesse sítio.
www.bestpractices.org/
O Programa de Melhores Práticas e Liderança Local (Best Practices and Local Leadership
Programme - BLP) é uma rede global de instituições dedicada a identificar e trocar
informações sobre soluções bem sucedidas para o desenvolvimento sustentável. A base de
dados do programa contém mais de 1.150 soluções comprovadas originárias de mais de 125
países para os problemas sociais, econômicos e ambientais mais comuns no mundo em
processo de urbanização.
Esses dados revelam maneiras pelas quais as comunidades, os governos e o setor privado
estão trabalhando juntos para aumentar a governabilidade, erradicar a pobreza, fornecer
acesso à moradia, à terra e aos serviços básicos, proteger o meio ambiente e apoiar o
desenvolvimento econômico.
www.ipes.org/aguila/
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O novo sítio da Rede Latino-Americana de Pesquisa em Agricultura Urbana, AGUILA, já está
acessível. Nele também podem ser encontradas as versões em espanhol da Revista de
Agricultura Urbana.
www.ifpri.cgiar.org
As informações fornecidas por essa publicação do Instituto Internacional de Pesquisas em
Políticas Alimentares (International Food Policy Research Institute - IFPRI) são recolhidas de
livros, brochuras, sítios e listas de discussões. Para receber as informações por correio
eletrônico, envie uma mensagem para LISTSERV@CGNET.COM. No corpo da mensagem,
escreva SUBSCRIBE IFPRI-TCSP <seu endereço de e-mail>, ou contate Valerie Rhoe ou
Suresh Babu.
www.gg.rhul.ac.uk/Kumasi/
Essa seção do sítio do "Centre for Developing Areas Research" (CEDAR), da Universidade
Royal Holloway, em Londres, oferece informações sobre a pesquisa em agricultura urbana
realizada em Kumasi, Gana, e os textos para discussão apresentados nos seminários.
www.newvillage.net/
O "New Village" é um jornal publicado pela organização "Arquitetos, Designers e Planejadores
com Responsabilidade Social", e é escrita por praticantes e ativistas da cidadania. Cada
edição, focalizada em um tema específico, oferece mais de doze artigos, além de recursos
úteis para diversos aspectos do desenvolvimento comunitário. O número 2 trata da Economia
em Escala Comunitária, incluindo os seguintes tópicos: mercados "verdes", aquacultura
urbana e agricultura urbana.
www.pps.org/
A "Project for Public Spaces" (Projeto por Espaços Públicos) é uma organização educacional
sem fins lucrativos de assistência técnica e pesquisa. Sua missão é criar e manter espaços
públicos que fortaleçam as comunidades. Desde sua fundação em 1975, a organização já
trabalhou em mais de 1.000 comunidades nos Estados Unidos e noutros países, ajudando as
pessoas a fazerem suas áreas públicas se tornarem lugares comunitários vitais. Você pode
ler "Making Places", a publicação gratuita da PPS, em www.pps.org/newsletter/current.htm
Em muitos sítios web encontram-se informações relacionadas com o tema da Agricultura Urbana. Cada
número da Revista de Agricultura Urbana traz indicações sobre alguns deles. Para comentários e sugestões,
por favor escreva-nos.
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