Como participar do fórum ?
A fim de respeitar as medidas sanitárias, o fórum « resiliência dos sistemas alimentares » acontecerá como
um processo de reflexão coletiva, estendido no tempo. Iniciaremos por um período intenso entre os dias 25
e 27 de novembro, integralmente em modo virtual, utilizando ferramentas digitais. Este período poderá ser
seguido de webinários específicos dedicados a uma tema em especial, assim como oficinas territoriais
quando as condições sanitárias permitirem.

Os encontros do fórum
Organização geral
Quarta-feira 25
9h às 11h

A partir de 10h30
apresentação das situações
locais e trocas entre cidades.

Quinta-feira 26

Sexta-feira 27

De forma autônoma: Visualização
dos filmes e conhecimento da
documentação da Sessão 2
(no YouTube)

De forma autônoma: Visualização
dos filmes e conhecimento da
documentação das oficinas
(no YouTube)

(videoconferência por Zoom)
*aos participantes de língua
11h às 12h30 portuguesa, será enviado um
link para uma sala de Zoom
com interpretação

Trocas com os participantes da
Sessão 2

De forma autônoma:
Visualização dos filmes e
14h às 16h30 conhecimento da
documentação da Sessão 1
(no YouTube)

De forma autônoma:
Visualização dos filmes e
conhecimento da documentação
das oficinas
(no YouTube)

Trocas com os participantes
da Sessão 1

Trocas com os participantes das
Oficinas 1 à 6
tempo de avaliação

(Vídeo-conferência por Zoom para
palestrantes e YouTube para
participantes em geral)

(Vídeo-conferência por Zoom, em salas
para pequenos grupos, após se conectar
na sala principal)

16h30 às 18 h

De forma autônoma: Visualização
dos filmes e conhecimento da
(Video-conferência por Zoom para documentação das oficinas
palestrantes e YouTube para
(no YouTube)
participantes em geral)
Oficina 9: Trocas com
participantes até às 15h30

(horário da França, 4hs a mais que no
Brasil)

Oficina 7: (2 vídeo-conferências
sucessivas)
Oficina 8: Apresentações
e trocas até as 17h (horário da
França, 4hs a mais que no Brasil)

Tempo de avaliação
(Vídeo-conferência por Zoom, em salas
para pequenos grupos, após se conectar
na sala principal)

A manhã de quarta-feira 25 de novembro será dedicada a uma sessão reservada, por convite, aos comitês
locais que teriam um encontro em presença física. Cada território poderá apresentar sua situação e suas
questões em relação a resiliência alimentar durante uma conversa guiada por vídeo-conferência.

Para todos os participantes, propomos 3 encontros concebidos para uma participação em casa. Todos os 3
são organizados da seguinte forma:
•
•

um tempo de consulta e de assimilação dos recursos documentários (vídeos, guias, simuladores, …)
que colocaremos a sua disposição numa mediateca documentária ;
seguido de um tempo para perguntas e respostas com os principais palestrantes (via canal do
YouTube e/ou vídeo-conferência de Zoom).

Essa forma de organização permite a cada um conhecer as bases de reflexão propostas cada um em seu
ritmo, de forma a reservar todo o tempo da vídeo-conferência a uma troca com os especialistas.
O programa detalhado, com o acesso aos recursos documentários você encontra no endereço:
https://resilience-alimentaire.forums-alimentation-territoires.org/programme/
>> Quarta-feira 25 de novembro à tarde
A SESSÃO 1 reunirá todos(as) os(as) participantes sobre “o estado dos sistemas alimentares em meio à crise
da pandemia”. Uma atenção especial será dada as iniciativas que visam garantir uma cobertura alimentar
universal, com o Deputado Guillaume Garot da França, o geógrafo em políticas ambientais Terry Marsden
do País de Gales e a socióloga Clara Craviotti sobre o mapa alimentar aplicado na Argentina. O especialista
em agroecologia Moacir Darolt trará sua contribuição pelo Brasil e uma pessoa representará Burkina Faso.
O tempo de perguntas e respostas está programada para as 16h30 (*12h30 horário do Brasil) com uma
duração que não ultrapassará uma hora e meia.
>> Quinta-feira 26 de novembro pela manhã
A SESSÃO 2, com todos(as) os(as) participantes, tratará sobre “a resiliência dos sistemas alimentares no
momento atual”. As trocas reunirão o Senador Joël Labbé que propôs uma resolução sobre a resiliência
alimentar no Senado, uma pessoa da Associação Greniers d’Abondance (Celeiros de Abundância) que
publicou um guia sobre este tema, Stephane Linou, especialista sobre resiliência e autor de um livro de
referência no tema, e Luc Bodiguel, pesquisador do CNRS sobre “resiliência, objeto jurídico não
identificado”. Uma pessoa representará o Brasil e uma outra Burkina Faso. O tempo de perguntas e
respostas está programado para as 11hs (*7hs horário do Brasil) por uma duração que não ultrapassará
mais de uma hora e meia.
>> Quinta-feira 26 de novembro a tarde / sexta-feira 27 novembro à tarde
Seguindo uma organização similar, os(as) participantes se dividirão nas oficinas temáticas para as quais
deverão inscrever-se com antecedência na ficha de inscrição. O tempo de perguntas e respostas está
programado para quinta-feira às 16hs30 (*12h30 hora do Brasil) por uma duração que não ultrapassará mais
de uma hora e meia, e na sexta-feira a partir das 14h (*10h hora do Brasil) até as 11h30 para a Oficina 7 e
até as 17hs (*13h hora do Brasil) para as Oficinas 8 e 9.

Os temas são os seguintes, cada um sendo tratado seja na quinta-feira 26 a tarde, seja na sexta-feira 27 a
tarde :
Quinta-feira 26/11 à tarde :
❖ Oficina 1: O papel das cantinas e restaurantes escolares na resiliência social
❖ Oficina 2: A agricultura urbana para a resiliência das cidades
❖ Oficina 3: As iniciativas cidadãs pela resiliência alimentar
❖ Oficina 4: A resiliência na produção agrícola
❖ Oficina 5: Os sistemas hídricos e a resiliência dos territórios
❖ Oficina 6: Respostas a curto prazo e uma visão da resiliência a longo prazo (oficina participativa)
Sexta-feira 27/11 à tarde :
❖ Oficina 7: O transporte de mercadorias à vela - desafios e perspectivas para a resiliência dos territórios
❖ Oficina 8: O papel da soberania medicinal dentro da resiliência
❖ Oficina 9: Terra, permanência e a transmissão na agricultura para a renovação das gerações
Os tempos de avaliação serão destinados a imaginar modalidades de sequência, seja por tema, seja por
território, de formas diversas (webinário, trocas presenciais quando as condições sanitárias permitirem).

A midiateca documentária
No site do fórum no endereço https://www.forums-alimentation-territoires.org colocamos a sua disposição
diversos recursos documentários (organizados por temas das sessões e oficinas). Para acessar aos vídeos
gravados pelos palestrantes em preparação para uma sessão ou oficina, nós sugerimos consultar a playlist
específica pedindo para exibir a lista de reprodução completa que lhe interessar na página:
https://www.youtube.com/channel/UCpFUW6ZJKF-wOMJ5fBnIG2g/playlists
Todos os recursos são destinados a serem livremente consultados antes de iniciar o tempo de perguntas e
respostas com os palestrantes.
Todos os recursos foram selecionados por sua pertinência em relação ao tema tratado no fórum. Trata-se de :
• Curtos vídeos de aproximadaemente 10 minutos onde os palestrantes do fórum falam de sua especialidade ;
• Outros vídeos esclarecedores dos nossos parceiros que nos autorizaram a utilizá-los. Trata-se em especial
do fórum « Origem, diversidade e território », da Rede Mixta de Tecnologia em Alimentação Local, de Leila
Xavier (cineasta brasileira), da Rede Ecológica (grupo de consumo do Rio de Janeiro), de Jérémie Couédon
(cineasta do filme « o futuro em nossas botas ») e do grupo « let’s food cities »(associação que analisa os
sistemas alimentares das cidades do sul).
• documentos de referência, em especial aqueles produzidos por nossos palestrantes (guias, relatórios, textos
legislativos, artigos)
• simuladores on-line que permitem um levantamento de informações do sistema alimentar na escala dos
pequenos territórios, como o CRATER (avaliação da resiliência alimentar) e PARCEL (cálculo do raio de
produção e consumo)

O serviço de tradução
As sessões 1 e 2 serão oferecidas com tradução simultânea em portugues. Para acessar a este serviço, os
participantes deste idioma devem se conectar ao programa Zoom. As transmissões pelo canal do YouTube e
pela página do Facebook serão somente no idioma francês.
Os vídeos da midiateca disponíveis no canal do YouTube do fórum podem ser visualizados com legendas, no
idioma de sua escolha, utilizando-se a função de legendas automáticas integradas ao YouTube (escolher no
botão de configurações na tela do vídeo).

Os meios técnicos
Nosso desejo é facilitar a participação disponibilizando o acesso o mais simples possível. Os meios técnicos
para isso são portanto os seguintes :
O site do fórum no endereço: https://www.forums-alimentation-territoires.org
Permite de consultar todos os recursos documentários, com a opção de legendas em francês a partir da
tradução automática proposta pelo YouTube, e de poder nos enviar mensagens. O site indicará também os
links de conexão para as Sessões.
O canal de YouTube no endereço: https://www.youtube.com/channel/UCpFUW6ZJKF-wOMJ5fBnIG2g
Os playlists no YouTube reúnem, sessão por sessão e oficina por oficina, as contribuições pré-gravadas dos
palestrantes. As 2 sessões plenárias serão transmitidas ao vivo num canal YouTube. O link para esta página
será enviada 7 dias antes de cada plenária aos inscritos.
Os participantes das retransmissões via YouTube poderão interagir por texto com os panelistas por meio do
chat do YouTube. Os participantes YouTube terão acesso aos conteúdo transmitidos em qualidade de video
FHD com uma tela específica com os logos e nomes dos palestrantes.
Após as plenárias, os vídeos poderão ser vistos em replay organizados em capítulos das fases das plenárias e
com tradução por legendas no idioma de escolha. Estes vídeos poderão ser integrados ao site do evento tanto
ao vivo como em replay.
Os links do Zoom para os panelistas e o YouTube das plenárias poderão ser transmitidas aos inscritos uma
semana, 24hs e uma hora antes das plenárias. As inscrições dos panelistas e dos VIPs podem ser
automatizadas por meio do Zoom Webinário.
A página Facebook no endereço: https://www.facebook.com/ForumSAT2020
Esta página permite seguir as 2 sessões e fazer perguntas por escrito por chat

As vídeo-conferências Zoom : Nós utilizaremos 2 sistemas do Zoom, o « Zoom Webinário » para a
organização das plenárias e o « Zoom Reunião » para a faciltação das oficinas.
As plenárias com o Zoom Webinário :
As 2 sessões plenárias reunirão os palestrantes e os VIPs para tratar 2 temas. Os palestrantes terão um perfil
de panelistas e utilizarão suas câmeras e microfones. Eles poderão compartilhar documentos nas telas. Alguns
poderão estar como vídeos pré-gravados.
Os VIPs serão « espectadores » : eles seguirão os debates e as sequências de vídeos. Suas câmeras e
microfones estarão desligados. Um participante VIP poderá intervir para fazer uma pergunta usando a função
« levantar a mão » (disponível no botão de « participantes » abaixo da tela). Neste momento o facilitador
daquele sala ativará o microfone para que ele faça a pergunta e em seguida desligará novamente.
O total dos debates será editado para ser retransmitido em qualidade de vídeo FHD no YouTube (e no
Facebook).
O número de panelistas+participantes VIP está limitado a 100 pessoas. Um acesso telefônico estará disponível
para os panelistas e participantes VIP que não tiverem meios digitais (computador, smartphone, internet).
As oficinas com Zoom Reunião e as « salas para grupos pequenos » :
Todas as oficinas serão organizadas a partir de uma reunião no « Zoom Reuniões ». Os participantes inscritos
nas oficinas serão recebidos em uma sala principal do Zoom Meeting (Zoom Reuniões) para serem
(re)informados do modo de funcionamento das oficinas. Nós previmos 6 oficinas na quinta-feira e 3 oficinas
na sexta-feira. Pediremos aos participantes na ficha de inscrição, quais oficinas desejam participar. Os
participantes deverão se identificar com seu « nome+sobrenome+email » indicados no momento de sua
inscrição. Dessa forma poderemos pré-designar automaticamente os participantes para cada oficina. A
passagem para as « salas de pequenos grupos » e a volta para a sessão plenária é gerida pelo anfitrião e o coanfitrião. Um link Zoom será estabelecido para a quinta-feira e a sexta-feira.
Os participantes das « salas de grupos pequenos » terão capacidade de áudio, vídeo e de compartilhamento
de tela para oferecer uma interatividade mais ampla possível. Não será possível gravar as trocas dentro das
« salas de pequenos grupos ».
Os participantes deverão utilizar a versão Zoom 3.5.3 em um PC, Mac ou smartphone. Não poderão utilizar
um navegador ou o ChromeOs. O acesso às « salas de pequenos grupos » não funciona por telefone. Se isto
for necessário, será necessário reservar a sessão plenária a uma oficina, reagrupando os participantes com
um acesso telefônico.
O número de panelistas + participantes VIP é limitado a 100 pessoas para as 6 oficinas de quinta-feira e as 3
oficinas de sexta-feira. Poderá crescer para 500 participantes em caso necessário, 24hs antes do início das
oficinas.
Não está previsto a retransmissão das oficinas pelo YouTube e o Facebook.

