
PROGRAMAÇÃO COMPLETA : 
Em 2016, brasileiros e franceses compararam as suas práticas para sistemas alimentares territorializados, 
principalmente no que se refere aos circuitos curtos de comercialização. Produtores, consumidores, 
representantes políticos, especialistas e pesquisadores se juntaram em Pinheiral-RJ, no primeiro fórum. 
Dois anos depois, os atores do primeiro fórum sentiram a necessidade de um novo encontro para 
aprofundar os vínculos e a temática. A Prefeitura de Volta Redonda e a Universidade Federal Fluminense 
aceitaram com muito entusiasmo participar da organização desse novo fórum, cujo tema deste ano é: 
"alimentação, água e bens comuns". Os bens comuns, que todos utilizamos sem que ninguém seja dono 
são, por exemplo, a água, o ar, a biodiversidade e o patrimônio culinário. A terra, os solos e a justiça social 
são também bens comuns e tem vínculos estreitos com a alimentação, pois os modos de produção agrícola 
ou de transformação de alimentos podem protegê-los ou ameaçá-los. Esses temas serão debatidos de 28 a 
30 de novembro de 2018 em Volta Redonda-RJ, com a participação de parceiros da Burkina Faso, que 
pretendem realizar e um evento semelhante em 2019, em seu país.

INSCRIÇÕES OBRIGATORIAS (VAGAS LIMITADAS) NO 
LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKQTVNBYQYvfEGoPgfncb73Gusg2yChymhPDvmzY-
uxtUqwA/viewform

PROGRAMAÇÃO COMPLETA: 

28 de novembro de 2018 (Quarta-Feira)
13h: Credenciamento

15h: Abertura Oficial - Prefeitura VR, UFF, Embaixada da França no Brasil, MST, Régions du Burkina, 
Terralim

16h: Filme do Serviço das aguas da cidade de Rennes e região (França)

16h15min: Palestra Inaugural I: Bens Comuns
O conceito "bens comuns" está sendo cada vez mais utilizado. Mas concretamente, o que é um Bem 
Comum? Por que a alimentação tem uma influência sobre a qualidade e a disponibilidade deles? 
Palestrantes: 
-Prof Igor Simoni Homem de Carvalho - UFRRJ (Brasil)
-Sérgio Ricardo, Movimento Baia Viva (Brasil) : A Agua como bem comum

17h: Palestra Inaugural II: Sistemas Alimentares 
A alimentação de um território com milhares de habitantes não é somente a soma dos comportamentos 
individuais desses habitantes. É um sistema organizado, nem sempre da melhor forma, definido por uma 
multidão de atores que interagem: produtores, consumidores, transformadores, comerciantes, 
representantes políticos, educadores etc...
Palestrante: Henri Rouillé d'Orfeuil - RESOLIS (França)

29 de Novembro de 2018 (Quinta-Feira)
9h: Mesa Redonda I: Cadeias Internacionais/Locais 
resumo : Um sistema alimentar local tem regras e modos de funcionamento muito diferentes do sistema 
alimentar globalizado/ Como pode ser organizado? Quem pode e deve contribuir? Para quais benefícios? 
Com quais dificuldades? 
Composição da Mesa: 
-Frédéric Wallet - INRA (França) : os sistemas alimentares territorializados e as cadeias globais
-Moacir Darolt - IAPAR (Brasil) : o sistema alimentar de Curitiba
-Guillaume Février - CPIE de Belle Île en Mer (França): projeto ATLASS - Belle Île en Mer para a autonomia 
alimentar
-Arimathea Oliveira - Comitê de bacias do Medio Paraiba (Brasil): produção e comercialização em 
agroecologia no vale do Paraiba 
-France Drugmant - Fédération nationale des parcs naturels régionaux (França): os parques naturais 
regionais a caminho para sistemas alimentares territorializados
-Mary Stela Bischof - Emater Paraná (Brasil) : valorização dos queijos artesanais do Paraná, uma 
experiência bem sucedida

10h: Mesa Redonda II: Soberania Alimentar
O conceito de Soberania Alimentar tem como base o fato que todos os povos têm o direito de decidir sobre 
a organização do Sistema Alimentar que lhes convém. É um conceito muito utilizado a nível mundial. Como 
esse conceito pode se aplicar à escala local? Como articular decisões locais e nacionais?
Composição da Mesa: 
-Ali Tapsoba - Collectif citoyen pour l'agro-écologie du Burkina Faso (Burkina Faso) : as vias da soberania 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKQTVNBYQYvfEGoPgfncb73Gusg2yChymhPDvmzY-uxtUqwA/viewform?fbclid=IwAR0aDaanGd7YUUrfBQ8h3nl2bFalLlQItLIBu2-uj-ws6X5igIQQPLrWik0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKQTVNBYQYvfEGoPgfncb73Gusg2yChymhPDvmzY-uxtUqwA/viewform?fbclid=IwAR0aDaanGd7YUUrfBQ8h3nl2bFalLlQItLIBu2-uj-ws6X5igIQQPLrWik0


alimentar no Burkina Faso
-Luiz Camargo - Instituto ATA (Brasil): biodiversidade e os alimentos dos biomas brasileiros
-Mariella Uzeda- Embrapa Agrobiologia RJ (Brasil) : Do mato à mata: Biodiversidade, serviços 
ecossistêmicos e segurança alimentar
-Hervé Le Gal - Association Ingalan (França) : cadeias de exportações solidarias entre o Burkina e a França
Coordenação estadual RJ do MST : as vias da soberania alimentar no Brasil
Rede ecológica RJ (Brasil): desenvolvimento de grupos de consumo na periferia do RJ

10h45min: Coffee Break

11h: Mesa redonda III: Preservação dos Bens comuns     
Preservar os bens comuns não é somente uma filosofia. E também um conjunto de praticas, mais ou menos
eficientes e sustentáveis, que são desenvolvidas por uma multidão de atores. 
Composição da Mesa: 
-Eric Tiemtoré - Président de l'association des régions du Burkina Faso (Burkina Faso): o papel dos Estados 
para a preservação dos bens comuns 
-Antonio Gomes Embrapa Agroindústria de Alimentos RJ (Brasil): Como reduzir o desperdício e o consumo 
de água na cadeia de produção de alimentos
-Emater Rio (Brasil): apresentação e resultados do projeto Rio Rural
-Vincent Jannot - Terre de liens (França) : o solo, bem comun para uma alimentação saudável 
-Mariana Portilho - ASPTA RJ (Brasil) : apresentação da campanha"produtos da gente"

12h: Almoço

14h : Rodas de Conversa simultâneas
• Recursos Hídricos:
A agua é o reflexo das praticas agrícolas. A sua qualidade pode ser ameaçada por fertilizantes ou 
agrotóxicos. A agricultura via irrigação, é o maior consumidor de agua. Como organizar o nosso sistema 
alimentar para garantir uma agua de qualidade suficiente para todos, com o menor custo econômico e 
social? 

• Terra e Solos:
A terra nutre toda a humanidade. Por isso, movimentos sociais no Brasil, no Burkina Faso e na França 
propõem de considera-las como um bem comum a compartilhar hoje e a preservando para as gerações 
futuras. Um desafio para a sociedade como um todo e não somente os agricultores. 

• Biodiversidade:
As interações entre as nossas formas de nos alimentar e a biodiversidade são múltiplas. Com a mudança 
climática, as vantagens de uma biodiversidade cultivada adaptada às condições locais são mais importantes
que nunca. A biodiversidade selvagem também pode ser um aliado para nutrir os Homens e ser protegida 
por práticas agrícolas de qualidade. 

• Cultura alimentar / IGP (Indicação Geográfica Protegida):
As culturas alimentares locais são o fruto de séculos de historia. O que eu como, como, quando, com quem 
e parte integrante da minha forma de ver o mundo. As indicações geográficas têm como objetivo proteger 
produtos, modos de produções e de transformação reveladores de identidades profundas.

• Desperdício: 
Estima-se que mais de um terço da alimentação potencialmente disponível é desperdiçada. Com efeitos 
negativos imediatos no meio ambiente e no clima. Como reduzir esse desperdício? Todos os atores da 
cadeia alimentar tem um papel fundamental.

• Democratização alimentar e saúde:
As nossas formas de nos alimentar não depende somente da nossa cultura individual. A epidemia de 
obesidade atinge em primeiro lugar as categorias mais pobres. A democracia alimentar, que permite a cada 
um de expressar as suas escolhas, é uma ferramenta para promover mais justiça social.  

• Circuitos Curtos no Médio Paraíba: 
Venham conhecer a pluralidade de atores e riqueza das iniciativas de alimentação local em Volta Redonda e
no Médio Paraíba. 

18h30Lançamento dos livros: 
"100 iniciativas de alimentação solidaria e sustentavel no Brésil" (Instituto Kairós e RESOLIS)
"Abastecimento Alimentar: Redes Alternativas e Mercados Institucionais" (Julian Perez, Moacir Darolt, Gilles 
Maréchal)

19h Cocktail de Lançamento



30 de Novembro de 2018 (Sexta-Feira)
9h : Relato das oficinas: Apresentação dos Resultados
10h30 : Trabalho. Declaração Final.

12h: Almoço

13h30h : 
-Declaração Final
-Fórum 2019
-Encerramento


