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5º Congresso Mundial da Agrofloresta 

CHAMADA PARA A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS SATÉLITES E À CRIAÇÃO DE UM DIÁLOGO 

Esta chamada se dirige para todas as organizações ou pessoas que praticam a agrofloresta.   

 

O 5º Congresso Mundial da Agrofloresta irá ocorrer na cidade de Quebec (Canadá) de 17 a 20 de 

julho de 2022, sob o tema "Em transição para um mundo viável". O comitê organizador do 

congresso deseja ouvir as pessoas que praticam a agrofloresta para que eles possam participar 

nas reflexões que ocorrerão durante este evento científico. O comitê também espera que os 

delegados possa interagir com estas “vozes do campo”, para estabelecer um diálogo construtivo 

que vai gerar ideias, expor as preocupações dos produtores e daqueles que os acompanham, ou 

ecoar suas propostas. 

Se este convite o interessa, nós oferecemos duas opções: 

1) Reconhecer um dos seus eventos como "evento satélite" do congresso;  

Para mais detalhes, clique aqui : https://www.agroforestry2022.org/en/satellite-event 

     2) Criar, individualmente ou em grupo, um vídeo curto sobre algum dos temas do congresso;  

Para mais detalhes, clique aqui : https://www.agroforestry2022.org/en/submit-video 

 

N.B. As páginas do site estão em inglês, mas as instruções em português estão disponíveis nos 

documentos PDF dessas páginas 

Leve em conta que você pode participar da maneira que deseja (evento, vídeo ou ambos). 

Os detalhes completos sobre como participar estão disponíveis clicando nos links acima  

e nas páginas seguintes. 

 

Esperamos poder escutar as suas vozes no 5º Congresso Mundial da Agrofloresta, 

O Comitê das Vozes Agrícolas, 5º Congresso Mundial da Agrofloresta  

farmersvoices@agroforestry2022.org 

https://www.agroforestry2022.org/en/satellite-event
https://www.agroforestry2022.org/en/submit-video
mailto:farmersvoices@agroforestry2022.org
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1. Organizar um «Evento satélite»  

Para organizar um evento satélite, basta você incluir um momento de reflexão ou discussão 

relacionada com um ou mais temas do congresso durante o evento que você já organizou, e que 

reunirá pessoas que praticam a agrofloresta, antes do dia 30 de abril de 2022.   

Para proceder: 

1) Escolha o evento que inclua uma reflexão sobre a agrofloresta;  

É importante que as pessoas praticantes de agrofloresta tenham algum tempo para falar e que o 

evento não se limite a um palestrante só 

(n.b. os eventos não estarão limitados a nível de número de participantes ou de tempo; por 

exemplo, pode ser uma reunião no campo). 

 

2) Escolha os temas sobre os quais deseja discutir no momento da reflexão; 

 

3) Opcional - Obter o credenciamento oficial 

Se você deseja que seu evento seja reconhecido oficialmente pelo congresso, complete o 

quanto antes, o formulário de credenciamento, disponível AQUI: 

https://forms.gle/M87WjWkL6QtSofK39 

A sua proposta de evento será estudada por um comitê. Se seu evento cumpre os critérios de 

elegibilidade você receberá um certificado e um logo que poderá utilizar para fazer publicidade 

ao seu evento como sendo um evento satélite do 5º Congresso Mundial da Agrofloresta. 

 

VANTAGENS DO CREDENCIAMENTO 

Obtendo o credenciamento como evento satélite do congresso,  

A) A sua organização pode mostrar a seguinte declaração na sua publicidade e nos meios de 

difusão do seu evento: "Evento satélite do 5º Congresso Mundial da Agrofloresta – Em transição 

para um mundo viável". Seu evento também pode ser anunciado como sendo um evento satélite 

do congresso em suas redes sociais;  

B) A sua organização terá a possibilidade de beneficia da tarifa "evento satélite", que permitirá o 

acesso a todos os conteúdos disponíveis online (n.b. tarifa válida para 1 conexão por vez); 

C) O seu evento beneficiará da visibilidade no website do congresso e nas redes sociais; 

D) A sua organização poderá ser reconhecida como sócia do congresso e o seu logo aparecerá na 

página oficial do congresso. 

 

https://forms.gle/M87WjWkL6QtSofK39
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PARA OBTER UM CREDENCIAMENTO, seu evento precisa de:  

o Dar origem a um debate e a uma refleção nos quais participam pessoas que praticam a 

agrofloresta;  

 

o Ser realizada antes do dia 30 de abril de 2022; 

 

o Reservar um tempo para a reflexão e o debate sobre um ou vários dos temas das 

sessões paralelas do congresso (A lista de temas está disponível na página 6); 

 

o Comprometer-se a enviar ao comitê o resultado da sua reflexão no formulário por meio 

de um resumo e/ou um breve VÍDEO (mais detalhes no ponto 4); 

 

PRAZO FINAL para o envio dos pedidos de credenciamento:  31 de março de 2022. 

 

Por favor, aguarde 2 semanas antes de receber a confirmação do seu credenciamento. 

 

4) Envie-nos o resultado da sua reflexão ou discussão sobre agrofloresta utilizando uma 

ou las duas opções seguintes 

a) Escreva um breve texto apresentando os aspetos mais importantes da sua reflexão ou 

discussão e mande isto através do seguinte formulário: 

https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A 

O resumo será incluído no livro de resumos do congresso (Book of abstracts). Os resumos serão 

traduzidos para o inglês e será também ajuntada a versão original. Seu resumo vai alimentar 

os debates plenários e as discussões entre congressistas. 

E/OU 

b) Produza um vídeo curto, siga as instruções (página 4) e envie o para o comitê através do 

formulário: https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A 

O vídeo estará disponível online e poderá ser apresentado durante o congresso para estimular as 

discussões entre os delegados. Caso o seu vídeo for selecionado para apresentação durante uma 

sessão plenária o paralela, o comitê compromete-se a enviar-lhe um breve resumo sobre as 

reações e os debates que seu vídeo teria gerado. 

 

PRAZO FINAL para mandar os resumos e/ou vídeos: 15 de maio de 2022  

 

 

Perguntas? Contacte-nos: farmersvoices@agroforestry2022.org 

 

https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A
https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A
mailto:farmersvoices@agroforestry2022.org
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2. 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 6) 

➢ 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, siga estas indicações: 

o Duração: MAXIMO 60 segundos; 

o Precisa escolhar um dos temas que aparecem a página 6. **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

