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PLANEJANDO NOVAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NA AMAZÔNIA
Parque Estadual do Cantão - Amazônia - Estado do Tocantins – Brasil - 01 a
04 de Dezembro de 2004

Buscar

Cambiar tamaño

O Estado do Tocatins hospeda a primeira sessão de Mesas Redondas deste
Forum Permanente em Desenvolvimento Sustentável da Amazonia.
Diante das grandes possibilidades que a região amazônica oferece para o crescimento de sua economia, entendemos
que a organização deste Forum favorecerá a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável estratégico.
Neste contexto, a Fundação Oásis Cidade Aberta - FOCA com a Open City International Foundation, o
Governo do Tocatins e demais parceiros que integram este Forum procuram estabelecer compromissos com a
sustentabilidade socioeconômica e ambiental nas principais atividades regionais.
Tema do Fórum
O atual processo de degradação ambiental na Amazônia é
produto de políticas de desenvolvimento que enfatizaram o
crescimento em larga-escala ao encorajar o acesso a novas
terras e a exploração de regiões de recursos naturais. A
longo prazo, estas estratégias causaram conseqüências
ambientais significantes e não conseguiram
trazer benefícios sociais ou econômicos duradouros para a
maioria da população regional. Aproximadamente 50% da
população amazônica vive abaixo da linha de pobreza.
Se os projetos forem elaborados e implementados no
contexto de um processo de planejamento regional,
suprindo as necessidades dos vários stakeholders, unindo
forças, agrupando necessidades comuns, visando alcançar
a escala apropriada ou a massa crítica para adquirir poder
de mercado e competitividade, será possível superar a
instabilidade e a degradação ambiental que são
praticamente uma característica de toda a economia da
região Amazônica (alto impacto ambiental e baixo retorno
social e econômico).
Levando isto em conta, o Fórum quer debater projetos
concretos que integrem os pressupostos necessários para
reverter a situação acima e direcionar recursos para
parcerias chave para a implementação de projetos piloto
promotoras de desenvolvimento rural capazes de ajustar-se
aos perfis ecológico e social da região. O Fórum pretende
ainda a criação de uma comissão mista para acompanhar
estas
primeiras iniciativas e estabelecer uma estratégia de replicação dentro de uma rede integrada sinérigica em toda a
região amazonica.
Promotores
• Governo do Estado do Tocantins;
• FOCA – Fundação Oásis Cidade Aberta;
• Open City International Foundation (Estados Unidos).
Organização
• Governo do Estado do Tocatins
• FOCA - Fundação Oásis Cidade Aberta, Administração no Tocantins.
Parceiros e patrocinadores
• UNIDO (Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial)
• Ministério Italiano do Meio Ambiente
• Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo do Estado do Tocantins
• Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins
• Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente do Estado do Tocantins
• Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Tocantins
• Naturatins (Instituto Natureza do Tocantins)
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• Ruraltins (Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins)
• IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis)
• FULBRA (Fundação Universidade Luterana do Brasil)
• UNITINS – Universidade do Tocantins
• UFT – Universidade Federal do Tocantins
• FIETO – Federação das Indústrias do Estado do Tocantins
• SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
• Banco da Amazônia
• ADA (Agência de Desenvolvimento da Amazônia)
• Banco do Brasil
• SANEATINS – Empresa de Saneamento do Tocantins • Município de Caseara
• Brasil Telecom
• TAM
• IEL – Instituto Euvaldo Lodi
Público-Alvo
Sob convite a representantes de órgãos públicos responsáveis pela preservação e desenvolvimento da Amazônia,
representantes do Governo, organizações nacionais e internacionais de desenvolvimento, ONGs e agentes locais.
Objetivos
• Desencadear um processo sistemático, integrado sinérgico em amplo
consórcio para promover a economia e prevenir a exploração sistemática e o empobrecimento ambiental da região
Amazônica, por meio da implementação de atividades econômicas replicáveis, com duplo valor de componente de
exportação.
• Propor parcerias-chave para o desenvolvimento sustentável.
Estrutura do Forum Mesas redondas de painéis high-level de especialistas e stakeholders para conceituar e debater
iniciativas selecionadas. Cada Painel será composto por: Exposição do
comentador; Apresentação das propostas; Consideração dos participantes; Conclusão.
PROGRAMA
Abertura – 01/12/04
– 15:00 h (horário de Palmas) Auditório do Palácio Araguaia
- Governador do Estado do Tocantins - Marcelo Miranda
- Presidente da República – Mensagem Luiz Inácio Lula da Silva
- Ministra do Meio Ambiente – Mensagem Marina Silva
- Ministro do Desenvolvimento Agrário – Mensagem Miguel Rosseto
- UNIDO, Viena (Org. Nações Unidas Des. Industrial - Ricardo Massot
key address
- Open City International – Marilia Benrardes
- Secretário de Planejamento e Meio Ambiente do Estado do Tocantins - Lívio
William Reis de Carvalho
Mesas Redondas
Presidente da mesa: Ricardo Massot, UNIDO
Interventos de: Antonio Assefh, UNIDO
PNUD
OAS
Leonard Hirsch, Smithsonian Institution
Representante Departamento desenvolvimento sustentável, ECOSOC , ONU
Stuart Cottrell, Universidade do Colorado, EUA
Claudia Crocce, Ministério do Ambiente da Itália
Francesco Bertolini, Universidade Bocconi, Milão
EMBRAPA
Ricardo Machado, Conservation International
Marcio Hirata, Pronaf, Secretaria de Agricultura Familiar
Gerardo Coco, Open City International
Viviana Coelho, Petrobrás
Roseli Andrade, Desenvolvimento Sustentável, MDA
Marcelo Duncan, MDA
Câmera de Comércio Americana
Câmera de Comércio Italiana
02/12/04 – quinta-feira
7:00 am – translado e visitação ao Parque Estadual do Cantão e passeio
12:00 – almoço
14:00 – início do Primeiro Painel – Agroindústria e turismo
Apresentação dos projetos selecionados
Interventos
debate
16:30 – Coffee-break
16:45 – continuação do painel
20:00 – jantar
03/12/04 – sexta-feira
9:00 – início do Segundo Painel – "Energias Alternativas"
Apresentação dos projetos selecionados
Interventos

debate
12:00 – almoço
14:00 – início do Terceiro Painel – "Agregando Valor" (artesanato, seqüestro de carbon)
Apresentação dos projetos selecionados
Interventos
debate
16:30 – coffee-break
16:45 – Debate para acordo de agenda futura com criação de comissão mista e
concepção do Fórum permanente.
20:00 – jantar de encerramento
21:00 – apresentação de grupo folclórico – Catira
04/12 – sábado
programas opcionais de visitas
Observações
• Apresentação das opções selecionadas de alternativas agroindustrial
produtivas baseadas em novas tecnologias de geração de renda para
assegurar melhores condições de vida para a sociedade regional e proteção ambiental;
• Debate das iniciativas apresentadas, avaliação e definição de atividades socioeconômicas replicáveis em diferentes
áreas da Amazônia;
• Criação de iniciativas para integração da comunidade em um novo mercado de trabalho, fortalecendo a capacidade
local de alcançar mercados e adquirir apoio econômico;
• Seqüestro de Carbono. Programas de crédito de carbono para áreas e regiões adotando práticas de agricultura
sustentável;
• Identificação de áreas aptas a sediar projetos-piloto;
• Estratégias de marketing e apoio financeiro a produtos;
• Estabelecimento de um network incubador de atividades empreendedoras e de um “Community Network Incubator”
provendo economias de escala para eficientemente servir toda a região;
• Definição de sistemas para facilitar diferentes formas de comunicação entre os atores;
Conclusão
• Preparação de uma agenda anual de iniciativas;
• Implementação de estratégias para desenvolver planos de administração;
• Definição dos princípios básicos dos novos modelos econômicos para as áreas selecionadas;
• Estabelecimento de uma Comissão mista permanente para analisar, aprovar e coordenar as atividades econômicas.

Links
 Foro Internacional - Planificando Nuevas Actividades en el Amazonas.
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enviar por correo

Otros Proyectos
 Proyecto preparatorio de Bromuro de Metilo (Tabaco, Flores, Horticultura)
 Proyecto de Protocolo de Montreal - MP/BRA/02/144
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