
WEBINAR PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEL

POST-2020 BIODIVERSITY FRAMEWORK
&

NOVO ACORDO PELA NATUREZA E PARA AS PESSOAS

CONTEXTO

Este evento faz parte das atividades da iniciativa Post 2020 Biodiversity Framework – EU support,
implementado pela Expertise France e financiado pela União Europeia, e do Novo Acordo pela Natureza
e para as Pessoas (WWF-Brasil e ICLEI América do Sul).

A iniciativa Post 2020 Biodiversity Framework propõe o comprometimento dos governos subnacionais
com ações alinhadas à COP15 de Biodiversidade, através da Declaração de Edimburgo e da iniciativa
internacional Cities With Nature, parceria entre ICLEI, The Nature Conservancy e IUCN. Este caminho à
COP 15 de Biodiversidade também inclui o Congresso Mundial de Conservação da IUCN, que acontecerá
em setembro em Marseille, na França.

Este evento também faz parte de uma série de 4 webinars que, através do projeto Novo Acordo pela
Natureza e para as Pessoas (WWF-Brasil e ICLEI América do Sul), tem como objetivo contribuir com o
fortalecimento do papel dos governos locais e subnacionais na sistematização e implementação das
perspectivas brasileiras para o Marco Pós-2020 da Biodiversidade. O percurso até a COP15 de
Biodiversidade é uma oportunidade para mobilizar e divulgar a importância estratégica dos governos
municipais e estaduais na implementação do acordo, compartilhar soluções inspiradoras que já estão
sendo implementadas e mobilizar os demais atores interessados em contribuir com as metas globais para a
biodiversidade pós-2020.

O tema da produção e consumo no Brasil necessariamente tangencia a biodiversidade do país. Desde a
década de 1980 até 2018, o índice Uso da Terra foi alterado significativamente: as áreas destinadas à
agricultura aumentaram em 10% , das quais 66% são destinadas a áreas extensivas de pastagem
(MAPBIOMAS, 2021). A transformação de áreas naturais em áreas agricultáveis de uso intensivo implica
em alterações significativas no funcionamento dos ambientais naturais - nos biomas Pampa e Mata
Atlântica, a área utilizada para agricultura já supera a de formações florestais, e o cerrado segue o mesmo
caminho, em um processo intenso de transformação nas últimas décadas (MAPBIOMAS, 2021).



OBJETIVO

Este encontro tem como tema Produção e Consumo Sustentável onde, sob a ótica do reconhecimento do
papel dos governos locais brasileiros e do setor privado, será debatido o que significa colocar a
conservação da biodiversidade na prioridade das atividades produtivas e do consumo. Os objetivos
específicos são:

- Favorecer o debate e definir a criação de um ponto de partida comum para apropriação das
apostas do cenário Pós 2020 de Biodiversidade entre os participantes;

- Construir apoio para as metas de integração no cenário global da biodiversidade e apoiar (ou pelo
menos conscientizar) sobre a abordagem estratégica de longo prazo e o Plano de Ação a ser
adotado na COP15, para que o lado empresarial entenda como o Business For Nature se insere no
quadro global de negócios;

- Identificar caminhos para a integração de governos nacionais e subnacionais e os canais de ação
do setor privado, incluindo alinhamento de estratégias de mobilização e ativação de alavancagem
de ação conjunta.

- Estimular a adesão de empresas brasileiras à Chamada à Ação do Business For Nature e de
governos subnacionais à Declaração de Edimburgo

AGENDA - DIA 08/06 (PRIMEIRO DIA)

Data: 08/06/2021
Tema: Produção e Consumo Sustentável em nível local
Plataforma: Zoom (link) com transmissão ao vivo via YouTube
Público-alvo: Gestores públicos municipais e estaduais, instituições privadas, terceiro setor,
universidades e sociedade civil.
Organização: ICLEI, WWF-Brasil e Post 2020 Biodiversity Framework

Produção e Consumo Sustentável em nível local (dia 08/06)

10:00-10:15 Abertura e boas-vindas

Fala de abertura e boas-vindas:

Rodrigo Perpétuo, Secretário Executivo do ICLEI América do Sul (3 min)
- Ambições dos atores locais e subnacionais e do setor privado para consumo e produção

sustentável no marco global de biodiversidade pós-2020

Virginia Antoniolli, Analista de Conservação do WWF-Brasil (3 min)

Ignacio Asenjo - Delegação da União Europeia no Brasil (3 min)

10:15-11:00 Painel temático com especialistas e casos de sucesso

https://us02web.zoom.us/j/89732550280
https://youtu.be/u7mjNoFmIQA


Edglênia Lopes Nascimento, Gerente de fomento à Agroecologia, Agricultura Familiar e
Agricultura Urbana de Belo Horizonte (MG)
Segurança Alimentar e Agricultura Urbana como solução para múltiplos desafios urbanos (10min)

Ivan Canci, Prefeito do Município de Anchieta (SC)
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (10min)

Mayk Arruda, Assessor Comercial da Central do Cerrado
Cadeias da sociobiodiversidade, conservação e a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional,
Redes de articulação, consumo e distribuição (10 min)

Maria do Socorro Teixeira Lima, Coordenadora Geral do  Movimento Interestadual das
Quebradeiras do Coco Babaçu
Produtos Florestais Não-madeireiros e comunidades tradicionais (10 min)

11:00-11:50 Diálogo entre os painelistas com perguntas norteadoras

Mónica Guerra, Comida do Amanhã (mediação)
Perguntas e respostas com os painelistas

11:50 - 12:00 Encerramento

Fala de Encerramento:

Abilio Vinicius Barbosa Pereira, Influenciador de Políticas Temáticas de Segurança Alimentar e
Nutricional, WWF Brasil (3min)

Sophia Picarelli, Gerente de Biodiversidade e Desenvolvimento Circular, ICLEI América do Sul
(3min)

AGENDA - DIA 10/06 (SEGUNDO DIA)

Data: 10/06/2021
Tema: Integração Biodiversidade e Negócios no nível estadual
Plataforma: Zoom (link) com transmissão ao vivo via YouTube
Público-alvo: Setor empresarial - associações de indústrias, plataformas nacionais e empresas privadas
(FIESP, CNI, Associação Brasileira de Bioinovação, Instituto LIFE, FECOMERCIO, Natura, Petrobras,
Itaipu, Boticário, etc.) e governos nacionais e subnacionais.
Organização: ICLEI e Post 2020 Biodiversity Framework

Integração Biodiversidade e Negócios no nível estadual (dia 10/06)

10:00-10:20 Abertura e boas-vindas

Fala de abertura e boas-vindas:

https://us02web.zoom.us/j/82795538169
https://youtu.be/KEqTuAkFPOM


Rodrigo Perpétuo, Secretário Executivo do ICLEI América do Sul (3 min)

Ignacio Asenjo, Delegação da União Europeia no Brasil (5 min)
Alavancagem da ação conjunta entre os atores locais e subnacionais e do setor privado para o
novo marco global de biodiversidade pós-2020

Geraldo Júlio, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco e
Enviado especial do Comitê Executivo Global do ICLEI para América Latina (5 min)
(a confirmar)
Economia circular, economia verde e aumento de ambição dos governos subnacionais e locais

10:20-11:00 Painel temático com especialistas e casos de sucesso

Claudiana Sales, Anglo American (a confirmar)
Mineração Sustentável e conservação da biodiversidade (10 min)

Regiane Velozo Dias, Gerente Global de Meio Ambiente da Votorantim (a confirmar)
Desenvolvimento socioambiental e biodiversidade (10 min)

Paul Dale, Assessor Técnico em Biodiversidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
(SIMA-SP)
Bioeconomia, economia verde e articulação de governos locais após o Processo de Edimburgo (10
min)

Dra. Francis Lacerda, pesquisadora no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e Reserva da
Biosfera da Caatinga - Estado do Pernambuco
Produção Sustentável na Caatinga e a interface entre Biodiversidade e Clima (10 min)

11:00-11:50 Diálogo entre os painelistas com perguntas norteadoras

Moderação:

Henrique Luz, Assessor Técnico do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS)
Business for Nature e aumento da ambição do setor privado

Perguntas e respostas com os painelistas

11:50 - 12:00 Encerramento

Fala de Encerramento:

Sophia Picarelli, Gerente de Biodiversidade e Desenvolvimento Circular, ICLEI América do Sul
(3min)


