
 

 

FFBA/NGP “Study Tour” Virtual 
Universidade Federal do Sul da Bahia, Brasil 

29 Junho – 01 Julho 2020 

 

Tema: Construção conjunta de projetos de uso do solo na área de atuação do FFBA 

O “Study Tour” compreenderá: 

1. Progresso histórico do Fórum Florestal da Bahia na região; 

2. os desafios restantes a serem enfrentados; 
3. e as oportunidades de investimento existentes. 

 

 

DIA 1 - Segunda 29 de Junho 

 

Tema: Caracterização, oportunidades e novas ideias para o desenvolvimento comunitário e organizacional 
  

Manhã:    Seção #1 – 15 ANOS DO FORUM FLORESTAL DA BAHIA E DO DIÁLOGO FLORESTAL NACIONAL 

Tarde: Seção #2 – COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Horário Tempo Atividade Moderador Preparação 

10:00 

10:15 
15 min. Abertura Seção #0:  

 

Introdução ao “Study Tour” virtual:  
 

 Boas-vindas à study tour 

 Apresentação da equipe de condução do evento, agenda e regras de 

participação 

Luis Silva O moderador irá compartilhar uma apresentação com 

os participantes. 



 

 

10:15 

10:30 
15 min. MENSAGENS DE ABERTURA DO EVENTO: 

 

 Malu (Diretoria de Sustentabilidade da Suzano) 

 Renato (Diretoria de Sustentabilidade da Veracel) 

 Márcio (Secretaria Executiva do FFBA) 

LS Juntamente com o moderador cada uma das pessoas 

citadas vão aparecer simultaneamente na tela, sendo 

que, uma por vez passará a sua mensagem de abertura 
- 5 minutos cada orador. 

10:30 

10:40 
10 min FÓRUM FLORESTL DA BAHIA Seção #1:  

Celebração do 15º aniversário do Fórum Florestal da Bahia e do 

diálogo Florestal Nacional 

 

Desafios, conquistas e visão do futuro 

Beto 

Mesquita 
Introdução do moderador aos tópicos e abordagem da 

“Seção #1” e apresentação de vídeo de 5 minutos. 

10:40 
10:55 

15 min  Apresentação do atual e ex-Secretários Executivos do Fórum florestal 
da Bahia (Paulo Dimas, Oscar Artaza e Márcio Braga) 

BM Cada secretario terá 5 minutos para uma breve 
apresentação, sendo que, todos aparecerão na tela 

junto com o moderador. No final fica só o moderador 

que fará a introdução do próximo grupo de pessoas. 

10:55 
11:05 

10 min  Apresentação da atual e ex-Secretária Executiva do Diálogo Florestal 

Nacional (Mirian e Fernanda) 

BM Cada membro deste grupo terá 5 minutos para uma 

breve apresentação, sendo que, todos aparecerão na 
tela junto com o moderador. No final o moderador 

chamará os integrantes do grupo anterior. 

11:05 
11:25 

20 min  Perguntas e respostas BM O moderador receberá as perguntas d equipe de 

coordenação do evento e encaminhará para um dos 

membros do grupo responder. No final os integrantes 
do grupo se despedem, ficando somente o moderador 

que fará a introdução do próximo bloco. 

11:25 
11:40 

15 min  Apresentação da ferramenta de Monitoramento do Uso do Solo do 
FFBA. (Prof. Elfany da UFSB) 

BM O apresentador irá compartilhar uma apresentação 

com os participantes. 

11:40 
11:45 

5 min Fechamento da Seção #1 BM O moderador fecha a 1ª seção e relata o horário e 

tópico da Seção #2 

11:45 

13:30 
1 hour 45 

min 
Pausa / Intervalo 



 

 

13:30 

13:40 
10 min COMUNIDADES TRADICIONAIS Seção #2:  

Boas práticas, desafios e oportunidades de melhorias: 

 

Apresentação de comunidades indígenas, pesqueiras, 

afrodescendentes, agricultura familiar e agroecologia. 

Márcio Braga Introdução do moderador aos tópicos e abordagem da 

“Seção #2” e apresentação de vídeo de 5 minutos. 

13:40 
14:10 

30 min  Representante indígena Pataxó se apresentará. MB O moderador abrirá a inscrição de perguntar para o 

representante Pataxó, que estará respondendo após a 

sua breve apresentação de 5-7 minutos.  

14:10 
14:40 

30 min  Representante da agricultura familiar se apresentará. MB O moderador abrirá a inscrição de perguntas para o 

representante da agricultura familiar, que estará 

respondendo após a sua breve apresentação de 5-7 

minutos. 

14:40 
15:10 

30 min  Representante das comunidades pesqueiras se apresentará. MB O moderador abrirá a inscrição de perguntas para o 

representante das comunidades pesqueiras, que estará 

respondendo após a sua breve apresentação de 5-7 

minutos. 

15:10 
15:25 

15 min  A Veracel apresentará seu programa de agricultura sustentável junto a 
pequenos agricultores regionais 

MB O palestrante irá compartilhar uma apresentação com 

os participantes. 

15:25 
15:30 

5 min Fechamento da Seção #2 MB O moderador fecha a 2ª seção e relata o horário e 

tópico da Seção #3 

15:30  Final do 1º dia 

 

 
 
 
 



 

 

DIA 2 - Terça 30 de Junho 

 

Tema: Caracterização, oportunidades e novas ideias para o desenvolvimento comunitário e organizacional 
  

Manhã: Seção #3 – PRODUÇÃO AGRICOLA REGIONAL 

Tarde: Seção #4 – ELABORAÇÃO CONJUNTA DE PROJETOS 

Horário Tempo Atividade Moderador Preparação 

10:00 
10:10 

10 min PRODUÇÃO AGRICOLA REGIONAL Seção #3:  

Diversidade, responsabilidades, desafios e oportunidades de melhorias: 

 

Apresentação de produtores rurais que fazem parte da cadeia 

produtiva da região. 

João Augusti Introdução do moderador aos tópicos e abordagem da 
“Seção #2” e apresentação de vídeo de 5 minutos. 

10:10 
10:30 

20 min  Representante da fruticultura regional se apresentará. JA O moderador abrirá a inscrição de perguntas para o 

agricultor, que estará respondendo após a sua breve 

apresentação de 5-7 minutos. 

10:30 
10:50 

20 min  Representante da silvicultura regional se apresentará. JA O moderador abrirá a inscrição de perguntas para o 

agricultor, que estará respondendo após a sua breve 

apresentação de 5-7 minutos. 

10:50 
11:10 

20 min  Representante da pecuária regional se apresentará. JA O moderador abrirá a inscrição de perguntas para o 

agricultor, que estará respondendo após a sua breve 

apresentação de 5-7 minutos. 

11:10 
11:30 

20 min  Representante da cafeicultura regional se apresentará. JA O moderador abrirá a inscrição de perguntas para o 
agricultor, que estará respondendo após a sua breve 

apresentação de 5-7 minutos. 

11:30 
11:50 

20 min  Apresentação do promotor público regional sobre a legislação 

ambiental que os proprietários rurais devem seguir. 
JA O palestrante irá compartilhar uma apresentação de 10 

minutos, tendo os restantes 10 minutos para responder 

perguntas dos participantes. 

11:50 
12:00 

10 min Fechamento da Seção #3 JA O moderador fecha a 3ª seção e relata o horário e 

tópico/procedimento da Seção #4 



 

 

12:00 

13:30 
1 hora e 

30 min 
Pausa / Intervalo 

13:30 

15:30 
2 hour ELABORAÇÃO CONJUNTA DE PROJETOS Seção #4:  

 

Formação de grupos de trabalho 

 

 Formação de 10 grupos - inspirado nas três sessões anteriores, junte-se 

a outros participantes em uma sessão de criação para identificar e 

começar a elaborar projetos em conjunto que possam promover o 
desenvolvimento regional, através da melhoria da qualidade de vida 

das comunidades locais e da recuperação/preservação ambiental - 

regra de ouro: não há ideias ruins. 

Cada grupo 

terá um 

facilitador 

 Cada facilitador terá um formulário de proposta 

de projeto a ser preenchido; 

 Os grupos poderão ser conduzidos em três 

idiomas: português (PT), inglês (ENG) e 

espanhol (ESP). A formação dos grupos será 

previamente estabelecida pela coordenação do 

evento. 

o Group 1 - Marcio (PT e ENG); 

o Group 2 - Oscar (PT e ESP) 

o Group 3 - Beto (PT e ENG) 

o Group 4 - Fernanda (PT e ENG) 

o Group 5 - João (PT e ENG); 

o Group 6 - Daniel (PT e ENG); 

o Group 7 - Luis (PT, ES e ENG); 

o Group 8 - Elena (ESP e ENG); 

o Group 9 - Andrew (ENG) 

o Group 10 - David (ENG) 

15:30  Final do 2º dia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIA 3 - Quarta 1 de Julho 

 

Tema: Caracterização, oportunidades e novas ideias para o desenvolvimento comunitário e organizacional 
  

Manhã: Seção #5 – PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DOS PROJETOS 

Tarde: Seção #6 – COMENTARIOS E PROPOSTAS DE MELHORIAS DO FASB & ENCERRAMENTO DO EVENTO 

Horário Tempo Atividade Moderador Preparação 

10:00 

10:30 
30 min PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DOS PROJETOS Seção #5:  

Retorno sobre as propostas elaboradas na construção conjunta de 

projetos e apresentação da possibilidade de criação de um fundo 

regional para financiamento de projetos socioambientais. 

 

 

 Apresentação dos resultados obtidos nos grupos de trabalho. 

Luis Silva O moderador da seção irá compartilhar uma 

apresentação de 10 -15 minutos, tendo o restante do 

tempo para responder perguntas dos participantes. 

10:30 
11:10 

40 min  Proposta do Projeto Fundo Ambiental Sul Baiano - proposta de 

investimento em projetos socioambientais e de uso do solo na área de 

atuação do FFBA 

LS O moderador da seção irá compartilhar uma 

apresentação de 10 -15 minutos, tendo o restante do 

tempo para responder perguntas dos participantes. 

11:10 
11:25 

15 min  WWF Brazil (Daniel Venturi) - Duch Fund for Climate and 

Development no Espirito Santo: Investindo nos Territórios 

LS O palestrante irá compartilhar uma apresentação de 10 

minutos, tendo os restantes 10 minutos para responder 

perguntas dos participantes. 

11:25 
11:30 

5 min Fechamento da Seção #5 LS O moderador fecha a 5ª seção e relata o horário e 

tópico/procedimento da Seção #6 

11:30 

13:30 
2 horas Pausa / Intervalo 



 

 

13:30 

14:30 
1 hora COMENTARIOS E PROPOSTAS DE MELHORIAS DO FASB Seção  

#5:  

 

Retorno aos grupos de trabalho 

 

 Promover comentários e elaborar propostas de melhorias a estrutura e 

modelo de atuação apresentado para o Fundo Ambiental Sul Baiano 

Cada grupo 

terá um 

facilitador 

 Cada facilitador terá um formulário de proposta 

de projeto a ser preenchido; 

 Os grupos poderão ser conduzidos em três 
idiomas: português (PT), inglês (ENG) e 

espanhol (ESP). A formação dos grupos será 

previamente estabelecida pela coordenação do 

evento. 

o Group 1 - Marcio (PT e ENG); 

o Group 2 - Oscar (PT e ESP) 

o Group 3 - Beto (PT e ENG) 

o Group 4 - Fernanda (PT e ENG) 

o Group 5 - João (PT e ENG); 

o Group 6 - Daniel (PT e ENG); 

o Group 7 - Luis (PT e ENG); 

o Group 8 - Elena (ESP e ENG); 

o Group 9 - Andrew (ENG) 

o Group 10 - David (ENG) 

14:30 

15:00 
30 min Pausa / Intervalo 

15.00 

15.30 
30 min ENCERRAMENTO #6:  

 

 Encaminhamentos dos assuntos abordados e propostas feitas. 

 Perante os resultados obtidos junto aos grupos de trabalho, os co-
organizadores do evento faram propostas de novas reuniões e 
formação de um canal de comunicação. 

Luis Silva & 

Márcio  

Braga 

Os co-organizadores do evento irão dividir a tela para 

cada um dar a sua mensagem de encerramento. 

15:00  Final do FFBA-NGP “Study Tour” 2020 

 


