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Sobre 2019
O ano de 2019 marca o início da execução dos objetivos e metas definidos para o período de
2019 a 2022. Marca também a consolidação da “conservação e restauração de florestas” e
“paisagens” como eixos estratégicos de trabalho e da aprovação do projeto para realização de
Diálogos do Uso do Solo (LUD) no Brasil entre 2020 e 2022. Falando em LUD, esta iniciativa
que teve seus primórdios em solo brasileiro em 2016 teve a participação brasileira na edição
da Tanzânia, um dia inteiro dedicado durante a reunião do Steering Committee do The
Forests Dialogue (TFD) e a aterrissagem na Amazônia Brasileira. Em agosto o Diálogo
Florestal junto com a Conservação Internacional Brasil e o TFD realizaram mais uma edição
do LUD agora no Centro de Endemismo Belém.
O Diálogo Florestal é marcado por suas publicações de alta qualidade e relevância, e 2019
contribui para esta história. Foram lançadas duas publicações: o vol. 9 da série Cadernos do
Diálogo: Planejando Paisagens Sustentáveis e o vol. 1 da série Casos de Sucesso: Florestas e
Recursos Hídricos.
Os Fóruns Florestais tem promovido muito diálogo nos territórios em que se inserem e o Rio
Grande do Sul tem um grande potencial de retomada de ações relacionadas ao Diálogo em
2020, a exemplo do Espírito Santo que sob o comando da Cedagro teve o ano de 2019 como
seu ano de efetiva retomada. O Fórum Florestal do Extremo Sul da Bahia também
experimenta nova liderança e continua promovendo plenárias com ampla participação e
apresentando resultados como o monitoramento da vegetação. Essa nova onda de liderança
também marcou os Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina e o Fórum Florestal Paulista que
dedicaram tempo importante no planejamento e fortalecimento das ações. Por último, mas
não menos importante, o Fórum Florestal Mineiro coorganizou o Encontro Nacional 2019 e
ao longo do ano trouxe estudos e debates importantes para a plenária.

Secretária Executiva
Fernanda Rodrigues
Conselho de Coordenação
Organizações da Sociedade Civil: Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda),
Conservação Internacional (CI), Instituto BVRio, WWF Brasil e Associação de Preservação
do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi), sendo a última a sede da Secretaria Executiva.
Empresas: Cenibra, CMPC Celulose Riograndense, Klabin, Stora Enso e Suzano.

Apoio financeiro

PRINCIPAIS RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO 2019 COM RELAÇÃO AOS
OBJETIVOS E METAS
O Plano de Ação para o Diálogo Florestal 2019 – 2022 tem como base nos 8
objetivos e 41 metas relacionadas. A seguir são apresentadas as ações realizadas
no ano de 2019:

Objetivo 1: Fortalecer e multiplicar ações de conservação da natureza nos territórios
de atuação do Diálogo Florestal.
➢ Metas / Objetivo 1:
1.1 Publicar material com pelo menos 3 cases de sucesso que atestem o bom manejo
florestal em nível de microbacia, evidenciando o antes e o depois no que tange a
recursos hídricos. Até o fim de 2019.
o

Seleção de três casos de sucesso: elaborado Termo de Referência, formado
comitê de avaliação, divulgada chamada pública pelo período de 40 dias,
recebidos os casos e avaliado por parte do Comitê de Avaliação. Durante
coquetel patrocinado pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) foram
anunciados os três casos de sucesso eleitos pelo comitê de avaliação.

o

Publicado o volume 1 da série Casos de Sucesso: Florestas e Recursos
Hídricos durante o Seminário Regional do Fórum Florestal PR e SC. Com
apoio da Ibá - Indústria Brasileira de Árvores foi elaborada a versão impressa

do material em papel certificado FSC®. A versão digital está disponível no site
do Diálogo Florestal.

Quadro 1 - Principais resultados Objetivo 1
✓ 2.000 cópias impressas, sendo 1.400 distribuídas para cada um dos 5 Fóruns
Regionais mais Ibá, Apremavi e Klabin (duas últimas vencedoras da chamada);
✓ Versão digital disponível para download na página do DF;
✓ Post mais bem sucedido do ano de 2019 na página do Facebook do DF, sem contar os
demais posts relacionados publicados posteriormente:

Objetivo 2:
Ampliar o alcance temático, territorial e institucional do DF.
➢ Metas / Objetivo 2:
2.1 Participar de pelo menos 10 fóruns e/ou colegiados com agendas comuns aos
objetivos ao DF, por ano.
Esta meta foi discutida pelo Conselho Diretor e sabe-se impraticável a presença da
secretária executiva em 10 Fóruns. Assim, considera-se satisfatória a presença atual nos
em fóruns/colegiados e deve-se buscar via Fóruns Regionais esta ampliação.
The Forests Dialogue (TFD)
Steering Committee TFD: Fernanda Rodrigues foi convidada para integrar o Steering
Committee (SC) do TFD, baseada na Universidade de Yale (EUA). Em março de 2019
houve a reunião anual em New Haven, onde Fernanda foi apresentada e agora integra o
SC ocupando lugar anteriormente de Miriam Prochnow. Na ocasião foi realizado o LUD
Day, ou seja, um dia de atividades voltadas para apresentar as experiências relacionadas
ao Diálogo do Uso do Solo ao redor do mundo.

LUD Tanzânia: O Diálogo do Uso do Solo da Tanzânia (LUD Tanzânia) aconteceu em julho
e contou com 3 dias de muitas discussões e construções. Foi realizado em parceria pelo The
Forests Dialogue, Comissão Nacional de Planejamento do Uso do Solo da Tanzânia,
Fundação da Vida Selvagem Africana e IUCN. Participantes representando comunidades,
governo, organizações da sociedade civil, academia e pesquisa se reuniram para, entre
outros objetivos, identificar sinergias e desafios e promover efetiva governança no território
de Kilombero. Dentre os participantes internacionais estava Fernanda Rodrigues, do Diálogo
Florestal, que foi convidada para conhecer a iniciativa na África e compartilhar a experiência
brasileira que vem sendo desenvolvida desde 2016.

Coalizão Brasil, Florestas, Agricultura e Clima
O Diálogo Florestal é uma das organizações que faz parte da Coalizão Brasil tendo a
participação de Beto Mesquita (Instituto BVRio e membro do Conselho de Coordenação)
representando o DF no Comitê Executivo da Coalização e Fernanda Rodrigues em dois
Grupos de Trabalho: Florestas Nativas e Agropecuária e Silvicultura. Fernanda Rodrigues
também participou da Plenária da Coalização em 11 de junho de 2019 em São Paulo.

Pacto pela Restauração da Mata Atlântica
O Diálogo integra o Pacto e tem a “Restauração e Conservação de Florestas” como umas
das linhas estratégicas prioritárias.

FSC Brasil
Fernanda Rodrigues participou de Assembleia Geral do FSC Brasil em junho de 2019 na
cidade de São Paulo a convite do FSC Brasil.

Foro das Nações Unidas sobre Florestas
O Diálogo Florestal também esteve presente em reunião preparatória ao Foro das Nações
Unidas sobre Florestas (UNFF) a convite da secretaria do UNFF. A reunião teve dentre os
objetivos contribuir com a agenda e discutir a forma com que a sociedade civil pode apoiar
na implementação do Plano Estratégico das Nações Unidas para as Florestas. Apesar das
decisões dos governos no âmbito do serem soberanas a importância do envolvimento da
sociedade civil nas discussões sobre florestas é amplamente reconhecida. Assim foram

estabelecidos os Grupos Principais da Sociedade Civil (Major Groups) como instâncias de
apoio e consulta ao UNFF.
Quadro 2 - Principais resultados Objetivo 2
✓ Participação no TFD, FSC, Coalizão, Pacto e UNFF contribuindo para a definição de
temas estratégicos para o manejo florestal sustentável.

Objetivo 3:
Expandir a atuação do DF para a Amazônia.
➢ Metas / Objetivo 3:
•

Identificar iniciativas no bioma amazônico que possam ser apoiadas pelo DF (ano 1).
o

Estão sendo realizadas conversas com organizações atuantes na região para
esta identificação. Além disso, com a realização do Diálogo do Uso do Solo
na Amazônia – Centro de Endemismo Belém (CEB) estas iniciativas serão
mapeadas e já existe a intenção por parte dos atores locais de formar um
Fórum Regional na região

•

Realizar evento exploratório / debate (no formato dos ‘scoping dialogues’ do TFD) na
região de Imperatriz para discutir a expansão dos plantios florestais na Amazônia
Legal (ano 1).
o

Realizado nos dias 20 e 21 de agosto de 2019 em Belém, PA um diálogo de
escopo no contexto de um Diálogo do Uso do Solo na Amazônia, com foco
no Centro de Endemismo Belém (CEB);

o
•

Elaborado o documento das lideranças do evento, o co-chairs summary;

Manter / retomar a colaboração para efetivação do Diálogo da Palma/Dendê (anos 1
e 2).
o

O DF está em contato com organizações atuantes na região para promover
esta ação. Algumas destas organizações participaram do Diálogo do Uso do
Solo no CEB que englobou o tema da palma/dedê. Entende-se que esta
iniciativa do Diálogo do Uso do Solo no CEB é a sucessora do então Diálogo
da Palma/Dendê com maior amplitude.

•

Integrar pelo menos 3 novos membros para o DF que sejam do Bioma Amazônico
(anos 1 a 5).
o

A organização Amigos da Terra Amazônia Brasileira passou a integrar o DF
em maio de 2019.

Quadro 3 - Principais resultados Objetivo 3
✓ Diálogo Florestal está na Amazônia! Realizado diálogo de escopo no contexto do
Diálogo do Uso do Solo na Amazônia – Centro de Endemismo Belém (CEB);
✓ Participam 23 pessoas entre representantes de empresas, organizações da sociedade
civil e instituições de ensino e pesquisa;
✓ Amigos da Terra Amazônia Brasileira passou a integrar o DF.

Objetivo 4:
Debater temas estratégicos relacionados aos objetivos do Diálogo Florestal e buscar
posicionamento, quando possível.
➢ Metas / Objetivo 4:
•

Estabelecer uma lista de temas estratégicos para discussão, com os devidos planos
de ação, até o final de 2018.
o

Finalizado em 2019 um estudo junto às principais organizações participantes
do DF e definidos 20 temas estratégicos, separados em duas principais linhas
de ação: restauração; e, conservação e restauração florestal.

•

Estabelecer um procedimento para a gestão da discussão de temas estratégicos,
definindo encaminhamentos após debates e acompanhamentos posteriores, até o
final de 2018.
o

Procedimento elaborado pela Secretária Executiva, discutido e aprovado pelo
Conselho de Coordenação.

•

Estabelecer as regras para aprovação de posicionamentos e ações do Diálogo
Florestal até final de 2018.
o

Procedimento elaborado pela Secretária Executiva, discutido e aprovado pelo
Conselho de Coordenação e em fase de teste piloto.

Em julho de 2019 foi elaborado um posicionamento estratégico sobre o Código Florestal e
propostas de alterações na Gestão Ambiental. Resultado de uma articulação que começou
por uma demanda da plenária Encontro Nacional foi usado o procedimento elaborado com
facilitação da secretária executiva, o que permitiu a obtenção de consenso.

Quadro 4 - Principais resultados Objetivo 4
✓

Linhas estratégicas de ação definidas: “Conservação e restauração de florestas” e “Paisagens”;

✓

Plano de ação para linhas estratégicos elaborado;

✓

Procedimento para a gestão da discussão de temas estratégicos elaborado e aprovado;

✓

Um tema estratégico debatido para gerar posicionamento. Um posicionamento aprovado por
consenso e difundido por e-mail pelo DF com o seguinte alcance:
▪

E-mails:

Público

Enviados

Abertos

% alcance

Mailing DF

144

56

39

Imprensa
CMADS (Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável) da Câmara
CAPADR (Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenv. Rural) da Câmara
Frente Parlamentar Agropecuária *

162

25

15

34

18

53

80

42

53

21

9

43

Frente Parlamentar Ambientalista **

588

244

41

Total Geral

1.029

394

41

* A lista da Frente Parlamentar da Agropecuária tem os contatos da coordenação, os demais membros (225 deputados e 32 senadores)
estão somente listados os nomes, não os emails.
** A lista da Frente Parlamentar Ambientalista está bem grande (509 deputados e 80 senadores), mas incompleta. Infelizmente no site
deles não tem uma relação específica dos parlamentares mais atuantes então eles disponibilizam uma lista geral dos parlamentares
brasileiros (não é possivel afirmar que está atualizada).

▪

Facebook:
•

Alcance: 1.051

•

Cliques: 46

•

Reações, comentários e compartilhamentos: 79

Objetivo 5:
Assegurar a participação e a interação do DF com o meio acadêmico.
➢ Metas / Objetivo 5:
•

Elaborar uma estratégia que estruture a interação entre o DF e o meio acadêmico
até 2018.
o

Realizada rodada de discussão com Comitê Executivo e reuniões com
instituições de ensino e pesquisa. Em andamento.

•

Introduzir a representatividade de professores e pesquisadores das grandes áreas
biológicas, exatas e humanas, tendo pelo menos 01 Universidade por Fórum
Regional.

•

Realizar pelo menos 02 seminários anuais em temas convergentes de interesse.
o

Realizados debates estratégicos nos
moldes de seminário durante este
Encontro

Nacional,

cada

Painel
1
–
“Conservação
restauração florestal”

painel

abordou uma das linhas estratégicas
do DF: conservação e restauração
florestal e paisagens;
o

O Diálogo Florestal e The Forests
Dialogue promoveram

evento

paralelo durante ao XXV IUFRO
World Congress 2019 dia 30 de
setembro, com espaço para divulgar
e debater paisagens sustentáveis,
com enfoque na iniciativa conhecida
como Diálogo do Uso do Solo – Land
Use Dialogue (LUD). Na ocasião foi
lançada

a

publicação

sobre

o

Diálogo do Uso do Solo - Planejando
Paisagens Sustentáveis.

Painel 2 – “Paisagens”

e

Quadro 5 - Principais resultados Objetivo 5
✓ Entrevistas e reuniões com representantes de universidades, centros de pesquisa e
Fóruns Regionais para subsidiar a elaboração de uma estratégia de interação com
meio acadêmico;
✓ Realizados 2 debates estratégicos nos moldes de seminário durante este Encontro
Nacional, cada painel abordou uma das linhas estratégicas do DF: conservação e
restauração florestal e paisagens;
✓ Três palestras institucionais sobre o DF: na UFPR em Curitiba, na IFBA em Porto
Seguro e na UFRGS em Porto Alegre;
✓ Evento paralelo ao Congresso Mundial da IUFRO, envolvendo a comunidade
cientifica internacional no tema LUD.

Objetivo 6:
Fortalecer os Fóruns Regionais

Cada Fórum Florestal é independente, todavia, apresenta-se as principais ações
conjuntas ou de apoio mútuo realizadas. As principais ações realizadas neste
período foram:

Fórum Florestal

Principais ações de apoio do DF ao Fórum Florestal

Minas Gerais

• Atas de reuniões do FF Mineiro foram incorporadas à página do
Fórum no site do DF;
• Participação de Fernanda na reunião do FF Minas Gerais;
• Publicação de notícia sobre a reunião.
• Apoio para pensamento estratégico do Fórum;

São Paulo

• Incluído relatório da reunião na página do Fórum Florestal
Paulista no site do DF;
• Participação do DF em reunião do FF Paulista em novembro de
2019.
Paraná e Santa Catarina

• Participação em reunião do FF PR e SC;
• Participação, palestra e lançamento de publicação durante
seminário realizado pelo FF PR e SC;
• Apoio para consolidação de 4 novas organizações participantes.

Extremo Sul da Bahia

• Publicadas notícias sobre as ações e reuniões do Fórum;
• Participação de reunião do Fórum Regional;
• Visita técnica em empresa do setor florestal e organização nãogovernamental;
• Palestra na IFBA juntamente com secretário executivo do Fórum.
• Publicação de notícia sobre a reunião realizada e eleição de novo
secretário executivo;

Espírito Santo

• Participação do DF em reunião do FF Capixaba em novembro de
2019;
• Apoio do DF para publicação do FF Capixaba.
• Reunião com empresa, universidades e organizações da
sociedade civil para entender o cenário local e possível
rearticulação do Fórum Florestal;

Rio Grande do Sul*

• Identificação de temas estratégicos para a região sendo o de
maior interresse o Diálogo do Uso do Solo.

* Fóruns inativos em setembro de 2018, mas com ações realizadas.

➢ Metas / Objetivo 6:
•

6.1. Ampliar o número (no mínimo 20%) de membros (empresas, instituições,
academia, produtores rurais, sociedade civil e outros), tendo como referência os
membros atuais, buscando mecanismos de interlocução com organizações locais
que viabilizem a ampliação do alcance do DF.
o

•

12 nov@s participantes, representando 22% de crescimento.

6.2. Realizar um encontro anual entre FRs para intercâmbio de experiências.
o

Realizado durante este Encontro Nacional. Participaram do Encontro
Nacional 36 pessoas de Norte a Sul do Brasil. A evolução da participação nos
últimos 5 anos é apresentada a seguir:

Número de participantes do Encontro Nacional por ano

Os participantes avaliaram o Encontro Nacional 2019 da seguinte maneira:

Avalição do Encontro Nacional pelos participantes (22 respondentes)

O que você mais gostou no Encontro Nacional?
3%

3%

3%
16%

Debates estratégicos

6%

Diversidade de assuntos
Nível d@s participantes

Organização do evento

6%

Análise de conjuntura

13%

Troca de experiências

6%

Participação efetiva

Postura de diálogo
Qualidade das discussões

9%

Da nova Secretária Executiva

13%

Objetividade e clareza

Premiação

9%

13%

O que você menos gostou no Encontro Nacional?
5%

5%

Tempo painel

5%

Nada a comentar

5%

Espaço físico

38%
Apresentação dos Fóruns Regionais

5%

Ausência de visita de campo

4%

Curta duração e concentrada no
Conselho
Intensidade das discussões
14%
Ser no meio da semana
19%

Tempo para discussões

•

6.3. Estabelecer plano estratégico que assegure a sustentabilidade da atuação dos
FRs
o

Plano de captação elaborado e aprovado no Encontro Nacional;

o

Aprovada proposta de projeto Diálogo do Uso do Solo (LUD) Brasil 2020 –
2022 que visa também servir como apoio à captação de recursos pelos
Fóruns Regionais.

•

6.4. Identificar temas regionais relevantes que poderão alavancar a criação ou
fortalecimento de FRs.
o

•

6.5.
o

•

6.6.

Levantamento realizado e articulações em andamento.
Promover ao menos um evento anual para fortalecer a agenda do FR.
Encontro Nacionais com Debates Estratégicos.
Viabilizar ao menos uma publicação anual sobre temas relevantes da agenda

regional do Fórum.
o

Casos de Sucesso Florestas e Recursos Hídricos.

Quadro 6 - Principais resultados Objetivo 6
✓ 12 novas participantes no DF → 22% de crescimento!
✓ Encontro Nacional realizado tendo reunião do Comitê Executivo e Conselho Diretor
em paralelo bem como a realização dos “Debates Estratégicos” visando promover o
fortalecimento dos Fóruns Regionais;
✓ Plano de captação aprovado;
✓ Proposta de projeto LUD Brasil 2020 – 2022 elaborada e aprovada;

✓ Temas regionais prioritários identificados, todos convergindo para LUD inclusive no
Rio Grande do Sul e na Amazônia;
✓ Publicação (digital e impressa) do vol. 1 dos Casos de Sucesso: Florestas e
Recursos Hídricos.

Objetivo 7:
Promover o Diálogo Florestal para ampliar sua influência e a difusão de conteúdo.
➢ Metas / Objetivo 7:
•

7.1 Elaborar um Plano de Comunicação em 2018, por meio do apoio das
organizações membro do DF.
o

Formado um Comitê de Comunicação durante Encontro Nacional 2019.

•

7.2 Implementar o Plano de Comunicação por meio de comissão específica até 2022.

•

7.3 Realizar palestra institucional sobre o DF em, ao menos, 5 instituições de ensino
e/ou pesquisa por território de atuação de cada Fórum Regional, até 2020.

o

Palestra IFBA (Porto Seguro) em maio de 2019;

o

Palestra realizada em Porto Alegre na sede da UFRGS para representantes
da academia;

o

Palestra institucional + LUD na UFPR para a pós-graduação em Eng.
Florestal;

o

Palestra institucional na Universidade Positivo no Seminário promovido pelo
FF PR e SC.

•

7.4 Realizar 5 visitas técnicas a organizações de outros segmentos do setor florestal
de cada Fórum Regional para identificar possíveis sinergias e viabilizar a construção
de uma estratégia de engajamento até 2020.
o

•

Visita Symbiosis em maio de 2019.

7.5 Realizar 5 visitas técnicas a organizações de base com atuação relevante em
cada um dos territórios dos Fóruns Regionais para identificar temas estratégicos até
2020.

•

o

Visita Natureza Bela (BA) em maio de 2019;

o

Visita Observatório de Justiça e Conservação (PR) em abril de 2019;

o

Visita Instituto Life (PR) em abril de 2019;

o

Visita Curicaca (RS) em agosto de 2019;

o

Visita à Ibá - Indústria Brasileira de Árvores em São Paulo.

7.6 Atrair/consolidar a participação de pelo menos 5 novas empresas do segmento
do setor florestal para o DF até 2022.

•

o

Sysflor Certificações Florestais;

o

Verde Floresta – Consultoria Ambiental e Florestal (FF PR e SC);

o

Tao Way Sustentabilidade Ambiental (FF PR e SC);

7.7 Atrair/consolidar a participação de pelo menos 5 novas ONG socioambientais
para o DF até 2022.
o

Amigos da Terra Amazônia Brasileira;

o

APAVE - Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba (FF PR e
SC);

•

o

Eco Guaricana (FF PR e SC);

o

Instituto BVRio;

o

Instituto Life (FF PR e SC);

o

Observatório de Justiça e Conservação (FF PR e SC);

o

Rede Mulher Florestal;

o

WRI Brasil.

7.8 Mapear fóruns estratégicos para presença institucional do DF até o final de 2018.
o

Fóruns mapeados, em discussão pelo Conselho de Coordenação.

•

7.9 Assegurar a presença institucional do DF em pelo menos 3 fóruns estratégicos
até 2022.
o

Participação atualmente no TFD, Pacto e na Coalização. Prioridades em
análise pelo Conselho de Coordenação.

•

7.10.

Promover um evento bianual com foco na difusão de conhecimento sobre

temas de interesse para o DF e capacitação de atores chave, sendo o primeiro deles
em 2020.

Quadro 7 - Principais resultados Objetivo 7
✓ 4 palestras institucionais realizadas em instituições de ensino e pesquisa na Bahia,
Paraná e Rio Grande do Sul;
✓ 6 visitas técnicas realizadas, uma em empresa e cinco em organizações da
sociedade civil nos estados da Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo;
✓ 4 novas empresas participando do DF (meta total são 5 até 2022);
✓ 8 novas organizações da sociedade civil participando do DF (meta total eram 5);
✓ Participação no TFD, Pacto e Coalizão além de participações mais esporádicas no
FSC e UNFF (meta total 3).

Objetivo 8:
Buscar a sustentabilidade do DF, garantindo a sua viabilidade executiva e financeira
a longo prazo.
➢ Metas / Objetivo 8:
•

Elaborar o planejamento financeiro do DF, baseado nos objetivos específicos e suas
metas.
o

Elaborado Plano de Ação quadrienal 2019 – 2022 e orçamento estimado para
os 4 anos;

o
•

Orçamentos anuais.

Elaborar um plano de captação de recursos com base no planejamento financeiro.
o

Aprovado Plano de Captação.

o

Para além da aprovação do Plano de Captação de recursos foram
empreendidos esforços de captação ao longo do ano de 2019, que resultaram
nos seguintes resultados:
▪

Veracel é nova empresa apoiadora do DF;

▪

Conservação Internacional contribui com quase a totalidade dos
custos para a realização de LUD na Amazônia;

▪

Apoio da Ibá para realização do coquetel de premiação do Encontro
Nacional e impressão da publicação dos Casos de Sucesso do
Diálogo Florestal vol. 1.

•

Contemplar no plano de captação para o Fórum Nacional o apoio aos FRs.
o

Contemplado.

Quadro 8 - Principais resultados Objetivo 8
✓ Plano plurianual 2019 – 2022 aprovado;
✓ Plano de captação de recursos aprovado e já em implementação;
✓ Captados cerca de R$ 70.000,00 no ano de 2019 via aporte de recursos ou
pagamento direto de despesas para além das contribuições anuais fixas de Cenibra,
CMPC, Klabin, Stora Enso, Suzano e Veracel (esta última a partir de 2019).

Ações realizadas para além do plano de ação
Foi realizada em 2019 a publicação Cadernos do Diálogo vol. 9 “O Diálogo do Uso do Solo:
Planejando Paisagens Sustentáveis”. O trabalho envolveu a coordenação geral da
publicação, incluindo a cotação de serviços de revisão, diagramação e impressão.

O evento de lançamento da publicação, organizado em parceria com o The Forest Dialogue
(TFD), aconteceu paralelamente ao Congresso Mundial da IUFRO e contou com a
participação de representantes dos Fóruns Florestais do Diálogo, além de estudantes,
empresários, sociedade civil e demais participantes do congresso.
Com tiragem de 2.000 cópias, além da distribuição durante o evento cópias foram enviadas
para todos os Fóruns Regionais.

Publicações sobre o Diálogo
Agradecemos ao Prof. Dr. Celso Foelkel por dedicar a 66a. edição da Eucalyptus Newsletter
ao Diálogo Florestal e ao The Forests Dialogue. Conheça a publicação
aqui: http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jan19.pdf

Comunicação
•
•
•
•
•

Manutenção de mailing institucional com contato de todos os participantes do Diálogo
Florestal;
Elaboração de posts para Facebook e compartilhamento de consultas e notícias de
organizações parceiras;
Elaboração e/ou revisão e publicação de notícias no site do DF;
Manutenção da lista de e-mails do Conselho de Coordenação;
Manutenção da lista de e-mails do Comitê Executivo.

Facebook
Seguidores da Página do Diálogo Florestal: +336 pessoas seguindo o DF entre dezembro
de 2017 e dezembro de 2019.
•
•
•

31/12/2017: 2.830 pessoas
31/12/2018: 3.039 pessoas
31/12/2019: 3.166 pessoas

3.200

3.166

3.100
3.039

3.000
2.900
2.800

2.830

2.700
2.600
dez/2017

dez/2018

dez/2019

Alcance
É o número de pessoas que viram qualquer uma das publicações pelo menos uma vez.
Sobre o alcance das publicações do DF o pico foi em 7 de junho de 2019 com 823
visualizações em um só dia.

Fórum Florestal Capixaba
Secretário Executivo Gilmar Dadalto, Cedagro. Fórum foi fundado em 2008 e ficou inativo
nos últimos 2 anos após ter sido por anos a secretaria executiva a cargo do IBIO. Através
dos esforços das organizações da região a secretaria executiva a partir de dezembro de
2018 é pela CEDAGRO. Temas: Relação da silvicultura com a mata atlântica, mosaicos
florestais, apresentação dos desafios a restauração das florestas na bacia do rio Doce –
2016, apresentação do Programa Olhos d´água, diretrizes ambientais para fomento florestal,
sugestão de mudanças na nova Lei Florestal do Espírito Santo, apoio na elaboração e
divulgação do Programa Reflorestar, apresentação Frutos da Mata Atlântica.

Principais resultados Fórum Florestal Capixaba
✓

Três reuniões realizadas;

✓

Elaboração do plano de trabalho e do regimento interno;

✓

Finalizada e encaminhada para publicação a síntese do Estudo “Frutos da Mata Atlântica –
Demanda do Mercado Capixaba;

✓

Debate da situação atual do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e as perspectivas do Programa
de Regularização Ambiental (PRA) no Espírito Santo, bem como os plantios florestais em
parceria com produtores rurais e a relação demanda x disponibilidade de madeira;

✓

Debate sobre o Programa de Aumento da Cobertura Florestal Capixaba – Programa
“REFLORESTAR” que tem como principal modalidade o Pagamento por Serviços
Ambientais-PSA, em pleno funcionamento com bons resultados. Esse programa é referência
para o Brasil e o Mundo sobre PSA;

✓

Discussão sobre LUD com apoio do DF;

✓

Promoção de troca de experiências.

Fórum Florestal Extremo Sul da Bahia
Secretário Executivo Marcio Braga. Fórum foi fundado em 2005. Historicamente tem trabalho
com mosaicos florestais, relação dos povos indígenas, comunidades tradicionais, vilas rurais
e comunidades isoladas com os recursos naturais, recuperação e melhores práticas para
áreas produtivas (silvicultura). Em 2019 promoveu o alinhamento de informações entre
instituições, apresentou os resultados do monitoramento da vegetação nativa na região do
Fórum e promoveu muitos debates sobre questões da região, como rota das barcaças e
relações comunitárias.

Principais resultados Fórum Florestal Extremo Sul da Bahia
✓

4 reuniões realizadas;

✓

Publicação e discussão dos principais resultados do trabalho de monitoramento
independente da cobertura vegetal;

✓

Promoção de troca de experiências exitosas no território do FF Extremo Sul da Bahia;

✓

Discussão de modelos mais sustentáveis para a silvicultura de eucalipto na região;

✓

Participação na audiência pública da Comissão de Agricultura e Políticas Rurais da
Assembléia Legislativa da Bahia (ALBA) para apresentar as atividades do Fórum e participar
da discussão em torno da demanda crescente de madeira na região e os desafios
relacionados.

Fórum Florestal Mineiro
Secretária Executiva Elizabete Lino (Amda), fundado em 2008. Meta: proteção
da biodiversidade em conciliação com os plantios florestais. Alguns resultados: em 2009
realizado manifesto em apoio à produção e consumo de florestas plantadas com
responsabilidade ambiental, social e econômica, consumo de carvão em MG, planejamento

da paisagem, consumo de carvão, apresentação da Fundação Renova sobre ações para
revitalização do Rio Doce e revogação da Resolução Semad nº 1871, de 11 de junho de
2013, ação realizada em parceria com a Associação Mineira de Indústria Florestal (Amif).
Em 2019 feita atualização dos estudos socioambientais realizados no Parque Estadual do
Rio Doce, seminário sobre plantios florestais (em andamento). Dificuldades: baixa
participação de empresas e ONGs, desinteresse de empresas, baixa disponibilidade de
recursos.

Principais resultados Fórum Florestal Mineiro
✓

Duas reuniões realizadas;

✓

Articulação com o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e apresentação de proposta de
revogação da Resolução Semad nº 1871, de 11 de junho de 2013, que suspendeu emissão
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental (Daia) para supressão de vegetação
nativa em estágio inicial de recuperação em áreas de reforma de plantio;

✓

Discussões sobre estudos sociais realizados pelo UFMG no entorno do Parque do Rio Doce;

✓

Coorganização do Encontro Nacional 2019;

✓

Promoção de troca de experiências.

Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina
Secretária Executiva Edilaine Dick (Apremavi). Atuação: temas que se referem a silvicultura
e conservação. Parceria com projeto Verena, produtores em Telêmaco Borba. Novos
integrantes: APAVE, Eco Guaricana, Verde Floresta, Instituto Life, Observatório de Justiça
e Conservação, Tao Way - Sustentabilidade Ambiental e Bio Teia Estudos Ambientais. Áreas
temáticas: comunicação e paisagem. Entre as principais dificuldades: troca de secretário
executivo e não aprovação do posicionamento sobre PL da caça.

Principais resultados Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina
✓

Uma reunião realizada;

✓

7 novos participantes;

✓

Realização de Seminário sobre Florestas Plantadas e Água;

✓

Abertura de espaço para discussão com a APRE sobre estratégias para conservação de
campos nativos no Paraná.

✓

Promoção de troca de experiências.

Fórum Florestal Paulista
Murilo Mello (Instituto Itapoty). Apresentação de áreas prioritárias para trabalho do Fórum
Florestal; Diálogo do Uso do Solo (LUD) tem maior aderência às áreas focais apresentadas.

Ações em 2018 e 2019: Interface com DF PR – SC, interações com eventos acadêmicos
IEA, USP, UNIFESP, TPL TFD Porto Seguro BA, Oficinas DF (Encontro Nacional+
reposicionamento estratégico), convergências de temas TPL, NGP e LUD com as
prioridades do DF SP, prioridades de restauração florestal do estado de São Paulo, Plano
de Ação Nacional Primatas da Mata Atlântica / Operação Pró-primatas (IEA – USP +
ICMBIO), Projeto Gigante Guarany / Javalis, Plano Estratégico Florestal SP, sinalização de
um Seminário com finalidade diagnóstica dos diversos atores históricos envolvidos no DF –
SP.

Principais resultados Fórum Florestal Paulista
✓

Duas reuniões realizadas;

✓

Discussões sobre fortalecimento, redefinição do proposito e engajamento de novas
instituições participantes;

✓

Promoção de troca de experiências.

