
Fórum Florestal da Amazônia
Notas de Reunião

Evento IV Reunião do Fórum Florestal da Amazônia

Data 13 de outubro de 2021 Local Zoom

Participantes 30 pessoas participaram da reunião (vide lista anexa).

Pauta • Aprovação das notas da reunião do dia 8 de setembro

• Versão final das Diretrizes

• Estabelecimento do Conselho de Coordenação: informes e pactuação de
cronograma para chamada para candidaturas e eleições;

• Perspectiva financeira:  Exercício para coletar elementos para definição:

• Princípios e diretrizes para a estruturação da política de captação de
recursos (Ação 1.1.1)

• Levantamento potenciais financiadores, doadores, mantenedores / editais
(Ação 1.2.1)

• Agenda de reuniões do Fórum considerando os dispositivos das Diretrizes de
Funcionamento;

• Informes: 

• Vagas para conselho de coordenação do Diálogo Florestal nacional, 

• Prêmio Wangari Maathai.

• Espaço aberto para compartilhamento de eventos por participantes.

Destaques e
resultados

Aprovação do registro da III reunião do Fórum Florestal da Amazônia e aprovação da
pauta da reunião

As notas da III reunião do Fórum Florestal da Amazônia foram enviadas antecipadamente
por e-mail e foram aprovadas e estarão em breve no site do Diálogo Florestal.

A pauta sugerida para a IV reunião foi aprovada e os trabalhos tiveram início.

Diretrizes de Funcionamento do Fórum Florestal da Amazônia

Documento aprovado durante III reunião recebeu edições e após aprovado pelo GT
Gestão e Governança seguiu para vistas do Fórum. Sem receber nenhum comentário
adicional, sua versão final está aprovada e será publicada em breve no site do Diálogo
Florestal.

Estabelecimento do Conselho de Coordenação

Foi aprovada abertura da chamada para formação do Conselho de Coordenação com o
seguinte cronograma:

●        14 - 27 de out.: período para envio de candidaturas;
●        28 de out.: divulgação das candidaturas recebidas;
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●        29 de out - 03 de nov.: validação das candidaturas, recebimento e análise de
eventuais de recursos;
●        04 - 19 de nov.: período para votação;
●        22 de nov.: divulgação do resultado das eleições;
●        23 - 26 de nov.: prazo de recebimento e análise de eventuais recursos;
●        29 de nov.: divulgação do resultado;
●        Dezembro (em data a ser definida): primeira reunião do Conselho.

Uma vez o Conselho empossado se desfaz o GT Gestão e Governança.

Perspectiva financeira

Foram formados 4 grupos para dar elementos para execução dos seguintes objetivos
estratégicos, cujas recomendações são resumidas a seguir:

• Princípios e diretrizes para a estruturação da política de captação de recursos
(Ação 1.1.1)

• Doadores devem estar de acordo com os princípios do Diálogo Florestal;

• Doadores devem ter compromissos assumidos / políticas internas de
sustentabilidade, como: redução de impactos negativos na Amazônia,
certificação florestal, proibição de trabalho escravo, compromisso com a
legalidade / madeira legal, etc.;

• No caso de organização com passado vinculado a práticas ilegais/não
sustentáveis, a organização deve demonstrar a intencionalidade de mudar
/ medidas de remediação adotadas;

• Um dos princípios do Diálogo Florestal é a não exclusão, e deve-se
considerar que a participação não implica endosso da prática de outros
participantes;

• Não se pode engessar a política de captação de recursos, não fechar
portas;

• Não usar o Fórum Florestal da Amazônia apenas para autopromoção /
marketing. Deve ser definido onde e como doadoras podem publicizar seu
apoio;

• Importante considerar a transparência para o Fórum Florestal da
Amazônia e para a sociedade;

• Podem ser aceitos recursos financeiros de pessoas físicas ou jurídicas;

• Considerar captação de recursos via projetos coletivos;

• Priorizar a captação de recursos para estabelecimento da secretaria
executiva do Fórum (custeio mínimo).

• Levantamento potenciais financiadores, doadores, mantenedores / editais (Ação
1.2.1)

• Empresas do setor florestal, via associações como AIMEX, FIEPA,
Confloresta;

• Outras empreas como mineradoras, Natura, etc.;
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• Agências externas: GIZ, CLUA, USAID (via PPA), NORAD, JICA, TFD;

• Fundos de investimento: JBS, Vale, bancos

• Grandes ONGs, nacionais e internacionais

• Governos estaduais

• Conselho de coordenação do Diálogo Florestal;

• Editais são complexos e restritivos, não priorizar.

Agenda de reuniões do Fórum

Considerando os dispositivos das Diretrizes de Funcionamento, que versa que as reuniões
ordinárias são de 3 em 3 meses, as próximas reuniões serão:

• 17 e 18 de novembro durante Encontro Nacional do Diálogo Florestal;
• Fevereiro de 2022, em data a ser definida no âmbito do Conselho de

Coordenação.

Informes

• Está aberta a candidatura para organizações da sociedade civil e instituições de
ensino e pesquisa para o conselho de coordenação do Diálogo Florestal nacional
até dia 20 de outubro;

• Chamada para envio de nomeações para Prêmio Wangari Maathai até 15 de
outubro;

• Governos estaduais da Amazônia se reúnem para preparação à COP 26;

• Cooperativa Ouro Verde está realizado oficinas no marco do projeto Bom Manejo
em parceria com a Embrapa, que contempla a inclusão de jovens e mulheres para
promoção do manejo sustentável. O foco é o muru-muru. Declararam que a
participação no Fórum tem ajudado na realização das atividades. Fernanda vai
entrar em contato para entender melhor a influência do Fórum nas atividades
desenvolvidas e escrever uma história.

Próximos passos

• Envio de notas da reunião;
• Próxima reunião será realizada em fevereiro, data a ser definida pelo Conselho de

Coordenação a ser estabelecido;
• Fernanda vai elaborar documento base (pitch) para apoiar na captação de recurso

para o Fórum Florestal da Amazônia:

• Evaldo pode ajudar no contato com associações/sindicatos para captação
de recursos;

• Organizações que fazem parte do Fórum podem reservar recursos
financeiros / in kind para apoiar o Fórum.

• Evento para captação de recursos: será realizada sessão sobre o tema durante o
Encontro Nacional. Avançar nesta linha para apoiar a estruturação do Fórum;
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Data do
documento

14 de outubro de 2021.

Elaboração Fernanda Rodrigues, secretária executiva interina do Fórum Florestal da Amazônia.

LISTA DE PRESENÇA
Nome Organização

Adriana Nozela Antares Consultoria

Alexandre Uhlmann Embrapa Pesca e Aquicultura

Alison Castilho IEB

Ana Euler Embrapa Amapá

Bruna Pereira Suzano S.A.

Caroline Salomão IPAM

Claudio Anholetto Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

Elenice Assis do Nascimento Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

Evaldo Muñoz Braz Embrapa Florestas

Fabiana Barbosa Gomes CES Rio Terra

Fernanda Rodrigues Diálogo Florestal

Ivone Satsuki Namikawa Klabin / Conselho de Coordenação Diálogo Florestal

João Alves Duarte Cooperativa Ouro Verde

Joberto Freitas UFAM

José das Dores de Sá Rocha UNIR

Judson Ferreira Valentim Embrapa Acre

Leonardo Sobral Imaflora

Loirena Sousa Conservação Internacional - CI Brasil

Lucas Mazzei Embrapa Amazônia Oriental

Maria Margarida Ribeiro da Silva Rede Mulher Florestal

Mariana Schuchovski Verde Floresta

Marcelo Ferronato Ecoporé

Maryane Andrade Imaflora

Mauro Armelin Amigos da Terra – Amazônia Brasileira

Meriana Santos da Costa Cooperativa Ouro Verde

Philippe Waldhoff IFAM

Pollyana Souza 100% Amazônia

Ricardo Lobo Grupo RGL

Zenobio Abel Gouvêa Perelli da Gama e
Silva

UFAC

Yvana Dias Saraiva Cooperativa Ouro Verde
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