FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA
ATA DE REUNIÃO

Data: 17/10/2016
Local: Parque Botânico da Vale
Participantes: IBIO, CEDAGRO, Força Verde, Instituto Terra, SEAG, VALE, FIBRIA, SUZANO e TNC

I – Apresentação do Fórum Capixaba e encaminhamentos do última reunião do Fórum – Thiago (IBIO)
apresentou a inciativa e histórico do Diálogo Florestal e do Fórum Florestal Capixaba. Neste contexto, foi
apresentado os principais temas de trabalho escolhidos pelo Fórum, (i) a cadeia produtiva da restauração
florestal e (ii) estudos e projetos correlatos aos objetivos do Fórum Florestal Capixaba, e que seriam os
temas da reunião.

II – Apresentação do Programa “Olhos d`´Agua”– Cintia Gomes (Instituto Terra)
Alguns pontos:
●
●
●
●

Projeto de proteção e recuperação de nascentes na Bacia do Rio Doce;
Elaboram o Cadastro Ambiental Rural e o Projeto de Adequação Ambiental das Propriedades
Rurais;
Aliam a restauração florestal com a instalação de fossas sépticas;
Treinam e capacitam os produtores rurais envolvidos no projeto.

Foto 1: Apresentação do Programa Olhos d`Água

III – Apresentação do Plano Estratégico da Restauração Florestal do ES – Vanessa Girão (TNC)
Alguns pontos:
●
●
●

●

A TNC contratou um consultor para elaborar uma estratégia para fortalecer a cadeia produtiva da
restauração no ES;
.Foi criado um grupo de trabalho, envolvendo TNC, IBIO, SEAMA/Programa Reflorestar, IDAF,
CEDAGRO, INCAPER, que apoiaram e acompanharam tecnicamente a elaboração do Plano;
.Foi utilizada a metodologia do BSC (Balanced Score Card) para desenvolvimento do Plano que
gerou:
1. Uma visão de futuro: “Ser referência no Brasil em restauração e negócios florestais até
2030”;
2. Um mapa estratégico com as seguintes dimensões: (i) ecológica, (ii) financeira, (iii) clientes,
(iv) processos críticos e (v) aprendizado e crescimento;
Cada perspectiva, com seu objetivo específico, gerou um conjunto de ações que necessitam ser
executadas para o desenvolvimento da cadeia da restauração florestal no ES;

Foto 2: Apresentação do Plano Estratégico da Restauração Florestal do ES

Figura 01: Mapa Estratégico da Restauração Florestal no ES

DESAFIO: Implementar as ações descritas em cada perspectiva. Para tanto, é necessário uma revisão e
atualização do Plano, além da captação de recursos públicos e privados para sua implementação.

IV – Apresentação de Propostas de Estudo: Geração de Conhecimento - (CEDAGRO)
Gilmar Dadalto e Murilo Pedroni, ambos do CEDAGRO, apresentaram dois estudos estratégicos para o ES:
●
●

Mapeamento e Quantificação das APP’s com Potencial de Regeneração Natural no ES (CEDAGRO) Este estudo torna-se subsído para o Plano Estratégico da Restauração Florestal
Manual sobre Práticas Sustentáveis na Agricultura Capixaba (CEDAGRO) - Este estudo pode gerar
um manual para adequação ambiental em propriedades rurais no ES

Encaminhamento: apoiar na identificação de fontes de recursos públicos e privados para o
desenvolvimento dos estudos.

V – Informações sobre Informações sobre o Encontro Nacional do Diálogo Florestal – Vitória/Novembro
de 2016
Thiago Belote apresentou as informações sobre o Encontro Nacional do Diálogo Florestal, que será
realizado em Vitória e organizado pela Apremavi, IBIO e FIBRIA. Também aproveitou para propor que a
última reunião do ano do FFES seja junto ao Encontro Nacional.
Foram definidas vagas para participação no Encontro que ficaram com as seguintes instituições: (i)

CEDAGRO, (ii) Força Verde e (iii) Fórum Comunitário de Conceição da Barra.

Foto 3: Participantes da reunião

