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Chamada para vídeos 

Criar um vídeo breve para alimentar as discussões do congresso 

Se você organiza um evento satélite ou não, o congresso convida as pessoas que practicam a 

agrofloresta a enviar um VÍDEO CURTO seguindo as ORIENTAÇÕES abaixo. Seu vídeo será 

difundido nas plataformas do congresso e alimentará os debates entre os participantes.  Seu vídeo 

pode ser selecionado para ser apresentado durante o congresso. 

Caso o seu vídeo seja selecionado para apresentação durante uma sessão plenária ou paralela, o 

comitê se compromete a te enviar um breve resumo sobre as reações e os debates que seu vídeo 

teria gerado. 

 

PRAZO FINAL para mandar os vídeos: 15 de maio de 2022 

  

Indicações gerais para a criação e a aprovação dos vídeos 

➢ Respeitar o tempo mencionado (máximo 60 segundos); 

➢ Idealmente filmado ao ar livre, com boa iluminação; 

➢ Boa qualidade de som; 

➢ O idioma de produção precisa ser compatível com os produtos de Google (podem 

consultar esta lista no: https://support.google.com/adsense/answer/9727?hl=fr#2. Caso 

o idioma não seja compatível, precisam adicionar legendas em inglês, francês, espanhol 

ou português; 

➢ Precisam escolhar um tema por vídeo, dentre os seguintes (se querem cobrir mais de um 

tema, precisam fazer vários vídeos) 

o A transição dos sistemas alimentares  

o Um tema específico (pagina 3) 

➢ Respeitar as indicações específicas de acordo com o tema escolhido (abaixo); 

➢ Envie seu vídeo (ou o seus vídeos) até o dia 15 de maio de 2022 com este formulário: 

https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A 

 

 

  

https://support.google.com/adsense/answer/9727?hl=fr#2
https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A
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Indicações específicas de acordo com o tema escolhido 

A) Vídeo sobre o tema dos sistemas alimentares em transição 

 Se o seu vídeo é sobre a transição dos sistemas alimentares, siga estas indicações: 

o Duração: MÁXIMO 30 a 60 segundos; 

o O vídeo precisa começar com uma das seguintes fórmulas: 

 

➢ Se uma pessoa fala: 

 «Bom dia, sou (nome), vivo em (país) e necessito uma transição do sistema alimentar 

porque...»  

OU 

«Bom dia, sou (nome), vivo em (país) e acredito que a agrofloresta é necessária para a 

transição dos sistemas alimentares já que …» 

 

➢ Se um grupo fala: 

 «Bom dia, somos (nome do grupo representado), somos de (país) e necessitamos uma 

transição do sistema alimentar porque...»  

OU 

«Bom dia, somos (nome do grupo representado), somos de (país) e acreditamos que a 

agrofloresta é necessária para a transição dos sistemas alimentares já que…» 

 

A) Vídeo sobre um tema específico 

 Se o seu vídeo é sobre um tema específico (página 3), siga estas indicações: 

o Duração: MAXIMO 60 segundos; 

o Precisa escolhar um dos temas que aparecem a página 3. **Se você precisa tratar mais de 

um tema no seu vídeo, deve fazer um vídeo por cada tema tratado. 

o Crie um vídeo breve relacionado com o tema escolhado e que mostra UM dos seguintes 

aspectos:  

 

➢ Um problema que você encontra e uma questão para os participantes no Congresso: 

O vídeo precisa começar com uma das seguintes fórmulas:  

▪ «Sou (nome), vivo em (país) e minha pregunta/meu problema é (explique em poucas 

palavras). Pergunto aos congressistas: (pergunta).» 

              OU 

▪ «Somos (nome do grupo representado), vivos em (país) e nossa pergunta/ nosso 

problema é (expliquem em poucas palavras). Perguntamos aos congressistas: 

(pergunta). » 

 

➢ Uma história de inovação/sucesso que você quer compartilhar.  

O vídeo precisa començar com uma das seguintes fórmulas: 

▪ «Sou (nome), vivo em (país) e minha innovação/meu sucesso é…» 

OU 

▪ «Somos (nome do grupo representado), somos em (país) e nossa innovação/ nosso 

sucesso é…» 
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Tema que podem ser abordados durante o seu evento ou seu video: 

❑ A transição dos sistemas alimentares (apenas vídeos) 

Tópicos específicos do congresso (para os vídeos e resumos): 

❑ Em transição para solos saudáveis 
❑ Em transição para um melhor balanço hídrico e uso da luz  

❑ Em transição para a biodiversidade  

❑ Em transição para um clima viável  

❑ Em transição para a seguridade alimentar e a saúde  

❑ Em transição para uma economia viável  

❑ Em transição para uma sociedade viável  

❑ Em transição para um desenvolvimento viável  

❑ Em transição para políticas viáveis  

❑ Qual agrofloresta para climas áridos?  

❑ Qual agrofloresta para colheitas anuais?  

❑ Qual agrofloresta para árvores e colheitas perenes comerciais?  

❑ Qual agrofloresta para a integração do gado com as árvores e as colheitas?  

❑ Qual agrofloresta para uma floresta nutritiva?  

❑ A agrofloresta, um pilar essencial da agroecologia  

 

 

Cada resumo ou vídeo deve abranger UM TEMA principal, escolhido entre os temas listados 

acima. Se você cobriu vários temas durante o seu evento satélite ou se deseja cobrir vários temas 

no seu vídeo, crie um resumo ou vídeo para cada tema. 

 

Perguntas?  

Contacte-nos: 

 farmersvoices@agroforestry2022.org 

 

mailto:farmersvoices@agroforestry2022.org

