Centro de Endemismo Belém (CEB)
Uma parceria

20 e 21 de agosto de 2019
Hotel Regente: Av. Gov. José Malcher, 485 - Nazaré, Belém - PA

Programação:
Objetivos
•
•
•

Definir áreas-chave de concordância e discordância (fracture lines) sobre
o uso do solo no CEB e possíveis lacunas de informação;
Analisar se as partes interessadas relevantes estão presentes ou se está
faltando alguém;
Determinar se existe um caminho baseado no diálogo para que as partes
interessadas façam progressos significativos para alcançar uma visão
comum sobre uso do solo no contexto do CEB.

Co-chairs do Diálogo
•
•
•
•
•

Beto Mesquita, Instituto BVRio
Bruno Coutinho, Conservação Internacional Brasil
Ivone Namikawa, co-líder da Iniciativa Diálogo do Uso do Solo no The
Forests Dialogue, Klabin S.A.
Marcelo Pereira, Suzano S.A.
Mauro Armelin, Amigos da Terra Amazônia Brasileira

20 de agosto de 2019, terça-feira
08: 30 Registro e entrega de crachás
09:00 Boas-vindas, apresentações e visão geral da programação – co-chairs
09:45 A iniciativa internacional Diálogo do Uso do Solo – Liz Felker (The Forests
Dialogue)
10:00 Diálogo de escopo no contexto do Diálogo do Uso do Solo e princípios de
operação– Fernanda Rodrigues (Diálogo Florestal)
10:15 Perguntas e respostas
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10:25 Centro de Endemismo Belém – Bruno Coutinho (Conservação Internacional)
11:00 Pausa para café
10:30 Discussão em plenária: uso do solo no CEB e as perspectivas das partes interessadas
•
•
•
•
•

Setor privado
Educação e Pesquisa
Comunidades
Organizações da Sociedade Civil
Governo

12:10 Trabalho em Grupos: Quais são as questões-chave / desafios e oportunidades do uso do solo no
CEB na perspectiva das partes interessadas
13:00 Almoço
14:00 Devolutiva dos grupos e discussões
15:00 Priorização dos desafios
15:30 Pausa para café
16:00 Existem lacunas de informação para enfrentar os desafios e oportunidades prioritárias
identificadas?
17:00 Encerramento do dia.
19:00 Saída para confraternização: jantar no restaurante Remanso do Bosque.

21 de agosto de 2019, quarta-feira
9:00 Reflexão das discussões do Dia 1 (co-chairs)
9:30 Discussão em Grupos (questão a serem decididas durante a Discussão Plenária, podendo incluir):
1. Que potencial existe para esforços comuns entre as partes interessadas para abordar essas
questões-chave (fracture lines)?
2. Quais incentivos institucionais e técnicos são necessários para incentivar o uso sustentável
da terra?
3. Como melhor engajar partes interessadas relevantes do pensar do uso do solo no CEB?
4. Como os investidores e empresas podem obter segurança suficiente para evitar riscos e
gerar benefícios?
10:30 Pausa para café
11:00 Devolutiva das discussões em grupos
12:00 Próximos passos: existe um caminho de diálogo?
•
•
•

Oportunidades de colaboração
Possíveis locais e parceiros de diálogo de campo
Sinergias com outros processos que abordam problemas semelhantes

13:00 Encerramento e almoço
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