Quinta Reunião Global da Aliança para as Montanhas
11 a 13 de dezembro de 2017, Roma-Itália

Lançamento do Mountains 2018
Desenvolvimento Sustentável em Regiões de Montanha
12 de dezembro
12:15-13:30 (Conference Room Espace Gabon – FAO – Roma, Itália)
9:00-10:30 (Embrapa Agrobiologia -Rodovia BR-465, km 7. Bairro Ecologia - Seropédica -RJ)

Objetivos
O evento tem por objetivo a divulgação do Mountains 2018, uma conferência internacional que reunirá
acadêmicos, profissionais, políticos e outros envolvidos com os múltiplos aspectos dos ambientes de montanha,
que se realizará em Nova Friburgo, Brasil, de 10 a 14 de dezembro. 2018
Descrição
Apesar de possuir extensas áreas montanhosas em diversas partes do seu território, o Brasil ainda não iniciou a
construção de uma política nacional para esses ambientes. No entanto, diversas iniciativas, desde o ano de
2002, vêm fomentando a troca de informações e o debate sobre a conservação e o uso sustentável das
montanhas.
O Mountains 2018 busca estimular e disseminar o conhecimento sobre o tema com base em lições aprendidas a
partir de pesquisas científicas e experiências práticas relacionadas ao uso e aos desafios de promover o
desenvolvimento sustentável nos territórios de montanha, incluindo a forma como as montanhas podem
contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Anteriormente, durante o Mountains 2016, realizado em Bragança-Portugal, foi lançada a Rede de Investigação
de Montanha da Lusofonia - Lumont para incentivar o intercâmbio entre os membros de língua portuguesa. O
estabelecimento dessa rede proporcionou apoio adicional ao Brasil para organizar a próxima Conferência.
Da mesma forma, a crescente participação de instituições brasileiras na Aliança para as Montanhas e a parceria
com instituições internacionais na preparação do Mountains 2018 no Brasil, representam marcos fundamentais
para o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis para as montanhas brasileiras.
Da mesma forma que a Lumont foi estabelecida no Mountains 2016, o Mountains 2018 também pretende
expandir o intercâmbio entre países da América Latina e Caribe.

Nota conceitual sobre o conteúdo da sessão
A sessão estará conectada com o Brasil por meio de teleconferência, formalizando o lançamento dos eventos
que compõem o Mountains 2018: o III Workshop sobre Desenvolvimento Sustentável em Ambientes de
Montanha e a II Conferência Internacional de Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável nas Regiões de
Montanha. Também será apresentado um vídeo sobre a cidade anfitriã do evento, Nova Friburgo, e um relato
histórico das mobilizações para ambientes montanhosos no Brasil.

Agenda e Palestrantes confirmados (videoconferência)
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Mobilizações pelos Ambientes de Montanha do Brasil.
Luis Felipe Cesar – Crescente Fértil
História e objetivos do Mountains 2018.
Adriana M. Aquino - Embrapa Agrobiologia
Apresentação do CIMO / Instituto Politécnico de Bragança - Portugal.
Isabel Ferreira, Coordenadora do CIMO
Apresentação da Embrapa.
Gustavo Xavier – Chefe da Embrapa Agrobiologia (desde Brasil por teleconferência)
– com participação da Embrapa Solos e Agroindústria de Alimentos
Convite do Prefeito Municipal de Nova Friburgo.
Renato Bravo (desde Brasil por vídeo)
Vídeo sobre o município de Nova Friburgo.
Apresentação dos parceiros do evento.
João Azevedo – Vice-coordenador do CIMO / Instituto Politécnico de Bragança
Carolina Adler - Mountain Research Initiative (MRI)
Marisa Young - Fundação Agreste –Argentina
Andrew Taber -The Mountain Institute
Assinatura do Acordo de Cooperação.
Agradecimentos e encerramento.

Resultados esperados
o
o
o
o

Divulgação dos objetivos da Mountains 2018 em diferentes escalas (local, nacional e internacional).
Incrementar o diálogo colaborativo com organizações participantes e governos para a consolidação de
novas alianças para a realização do Mountains 2018.
Formalização do acordo interinstitucional para a realização das Mountains 2018.
Contribuir para fortalecer o intercâmbio e a criação de espaços colaborativos multissetoriais na América
Latina e no Caribe.

Contato: mountains2018.br@gmail.com

ORGANIZADORES/ORGANIZERS

COLABORADORES/PARTNERS

Prefeitura Municipal
De Nov a Friburgo
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Mountain Research Network

RNIM - Portuguese Mountain
Research Network

RIIM - Iberian Mountain
Research Network

