
Data Horário
Duração da 

sessão
Título da Sessão Objetivo Produtos Esperados Metodologia

Terça-feira (01/11) 18:00 60' Chegada 
Acomodação, distribuição de materiais, 

chaves e informações gerais

Controle de chegada / direcionamento para 

os quartos
Organizar por ordem alfabética, ter lista

Terça-feira (01/11) 19:00 90'
Jantar + informes 

gerais

Aproveitar o momento para passar as 

instruções sobre funcionnamento do 

Núcleo, cuidados, pessoas que podem 

ajudar, etc.

Texto para orientar as falas / recomendações 

escritas

Orientação a todos feita pela AMOIP, com ajuda 

da equipe LDA

Quarta-feira (02/11) 07:00 90'

Quarta-feira (02/11) 08:30 30' Credenciamento

Término das inscrições, informações 

gerais, distribuição de materiais, chaves - 

complementar ao dia anterior

Planilha com dados completos dos inscritos, 

todos os participantes com os materiais do 

seminário

Organizar por país o material ou por ordem 

alfabética 

Boas vindas (30') 

Texto para o relatório, abertura oficial do 

seminário, acollhimento dos participantes, 

lembrando a importância dos resultados do 

seminário como ferramenta de 

pressão/adequação em instituições 

financeiras e politicas publicas. Definição 

de grupo de elaboração da Carta do 

Seminário. 

Fala introdutória da CONFREM, ICSF, LDA, 

AMOIP e Fundação Florestal. Moderação do 

diálogo e deliberações

Mística (10')
Centramento e valorização do grupo para 

inicio das atividades do seminário
Dinâmica de grupo

Apresentação do Workshop (20')
Programação compartilhada por todos os 

participantes
Apresentação em retroprojetor

Quarta-feira (02/11) 10:00 60'

Sessão Plenária 2: 

Apresentação dos 

participantes e 

compartilhamento das 

expectativas

Conhecimento de cada participante 

(nome, apelido, origem, organização 

representada, redes a qual pertence, 

expectativas)

Perfil dos participantes;

Levantamento de expectativas, conceitos 

mais empregados, contextualização regional, 

etc.

Oportunizar falas individuais a todos os 

representantes da pesca artesanal, pedindo que 

compartilhem suas expectativas quanto ao 

objetivo do Seminário e contribuições individuais 

esperadas. 

Início da facilitação gráfica da sessão 1. Inicio da 

sistematização diretamente nos paineis temáticos 

da Sessão 2?. 

Quarta-feira (02/11) 11:00 20'

Quarta-feira (02/11) 11:20 40'
Continuação Sessão 

Plenária 2

Conhecimento de cada participante 

(nome, apelido, origem, organização 

representada, redes a qual pertence, 

expectativas)

Perfil dos participantes;

Levantamento de expectativas, conceitos 

mais empregados, contextualização regional, 

etc.

Oportunizar falas individuais a todos os 

representantes da pesca artesanal, pedindo que 

compartilhem suas expectativas quanto ao 

objetivo do Seminário e contribuições individuais 

esperadas. 

Início da facilitação gráfica da sessão 1. Inicio da 

sistematização diretamente nos paineis temáticos 

da Sessão 2?. 

Quarta-feira (02/11) 12:00 30' Cobertura Colaborativa
Apresentação da Cobertura Colaborativa 

(30')

Apresentar a forma colaborativa de registro 

audiovisual do evento com a participação 

ativa de todos

Orientação para uso do celular como registro da 

participação no evento e gravação de depoimentos

Quarta-feira (02/11) 12:30 30

Sessão Plenária 3 - 

Compartilhamento 

sobre ações 

internacionais em 

andamento 

Identificar quais são as ações estratégicas 

em andamento na arena internacional em 

defesa da pesca artesanal 

Sistematização de quais são os Desafios e 

Estratégias chave para a ação internacional 

dos movimentos regionais de pescadores(as)

Atualizações sobre ações internacionais em 

andamento ==> Call for Action; COFI; UNOC; 

CDB; OIT; REGIONAL FISHERS' 

MOVEMENTS PRIORITIES IN ASIA; AFRICA; 

LATIN AMERICA (ex., ULAPA; People's 

Tribunal).

Quarta-feira (02/11) 13:00 60'

IYAFA 2022: Celebrando a pesca artesanal sustentável e equitativa

Workshop Regional da América Latina e Caribe

2 a 5 de novembro de 2022, Ilha do Cardoso, São Paulo, Brasil                                                                                                      

Organizado por

ICSF e CONFREM

Quarta-feira (02/11) 09:00 60'
Sessão Plenária 1 - 

Abertura

DIA DE CHEGADA

Café da manhã

Lanche

PRIMEIRO DIA

Almoço



Data Horário
Duração da 

sessão
Título da Sessão Objetivo Produtos Esperados Metodologia

Quarta-feira (02/11) 14:00 60'

Sessão Plenária 4: 

Análise preliminar da 

realidade Latino 

Americana e Caribenha 

a partir das falas dos 

participantes

Identificar os principais Desafios e as 

Estratégias necessárias para a pesca 

artesanal na America Latina, conforme 

exposição de cada participante do 

Seminario

Listagem livre de Desafios & Estratégias 

apresentadas pelos participantes, 

distribuídas em 10 macro-temas pre-

definidos, incluindo: 1) Desenvolvimento 

Social & Econômico; 2) Segurança & 

Soberania Alimentar; 3) Equidade de 

Gênero; 4) Participação na Tomada de 

Decisão e Políticas Públicas; 5) Acesso e 

Posse do Território Pesqueiro; 6) Direitos 

Humanos e Indígenas; 7) Justiça Ambiental;  

8) Modos de Vida e Meios de Subsistência; 

9) Mudanças Sociais e Culturais; 10) Saúde 

da vida aquática; . 

https://www.canva.com/design/DAFPsXDx

DwA/Z8zgKGgZDuRqkPakqz1Qcg/edit

Sistematizar em papel madeira com palavras 

chave sobre os Desafios (problemas) & 

Estratégias (Oportunidades) sistematizados em 10 

seções temáticas, apresentar cada uma delas, 

validar a coleta de informações, acrescentar os 

ajustes indicados pela plenaria,  e iniciar a análise 

dos temas mais frequentes, prioridades, etc. Fim 

da facilitação gráfica da sessão 1.

Quarta-feira (02/11) 15:00 20'

Sessão Plenária 5: 

Desenvolvimento Social 

& Econômico, 

Segurança & Soberania 

Alimentar

Introdução sobre os temas 

"Desenvolvimento Social & Econômico" 

e "Segurança & Soberania Alimentar" no 

contexto da pesca artesanal sustentável a 

partir das falas realizadas pelos 

participantes na Sessão 1 e relatórios 

técnicos do ICSF

Identificação dos pontos prioritários 

(Desafios & Estratégias) relacionados ao 

"Desenvolvimento Social & Econômico" e 

"Segurança & Soberania Alimentar" na 

pesca artesanal da América Latina e Caribe

Apresentação dos relatórios técnicos do ICSF e 

correlações com as contribuições anteriores já 

sistematizadas sobre o tema "Desenvolvimento 

Social & Econômico" e "e "Segurança & 

Soberania Alimentar", de maneira a motivar as 

discussões mais detalhadas em subgrupos. 

Inicio da facilitação gráfica da sessão 2.

Quarta-feira (02/11) 15:20 40'

Subgrupos: Divisão dos 

participantes em grupos 

para discussões 

facilitadas

Identificação dos Desafios & Estratégias 

sobre os temas "Desenvolvimento Social 

& Econômico" e "e "Segurança & 

Soberania Alimentar" nos diversos países. 

Trocar experiências, identificar políticas 

e legislações, atores envolvidos, e o que 

temos em comum e o que nos diferente; 

possíveis soluções e caminhos;

Sistematização em painel de papel pardo e 

tarjetas, dos desafios/problemas & 

estratégias/oportunidades a partir das 

discussões feitas nos subgrupos

Divisão dos participantes em grupos para 

discussões facilitadas. Em subgrupos, realizar 

listagem livre de Desafios & Estratégias 

apresentadas pelos participantes, distribuídas em 

2 macro-temas (1) desenvolvimento social e 

economico, (2) Segurança e Soberania Alimentar 

Quarta-feira (02/11) 16:00 20'

Quarta-feira (02/11) 16:20 20'

Continuação 

Subgrupos: Finalização 

da atividade 

Preparação de cada grupo para o 

compartilhamento dos resultados na 

plenária

Sistematização em painel de papel pardo e 

tarjetas dos, dos desafios e estratégias chave 

a serem compartilhados na plenária, e 

definição de relatoras(es) do grupo

Representante da equipe de produção responsável 

pela sala conduz a facilitação das decisões no 

subgrupo; Grupos elegem um ou mais 

representantes para expor os resultados

Quarta-feira (02/11) 16:40 20'

Continuação Sessão 

Plenária 5: Resultados 

dos subgrupos

Compartilhar os resultados das discussões 

de cada grupo

Facilitação gráfica; Sistematização em 

painel de papel pardo e tarjetas dos, dos 

principais desafios e estratégias definidas 

pelo subgrupo

Apresentação dos subgrupos na plenária

Quarta-feira (02/11) 17:00 60'

Finalização Sessão 

Plenária 5: 

Desenvolvimento Social 

& Econômico, 

Segurança & Soberania 

Alimentar

Avançar nas discussões sobre os temas 

"Desenvolvimento Social & Econômico" 

e "Segurança & Soberania Alimentar" 

(desafios/problemas & 

oportunidades/estratégias), esclarecendo 

dúvidas que surgiram e complementando 

eventualmente com novas informações as 

apresentações. Sistematizar os 

resultadosdos dos grupos elencando os 

pontos mais frequentes, prioritários, e 

discutir estratégias de superação. Troca 

entre todos os participantes

Sistematização dos principais desafios-

problemas & estratégias/oportunidades 

discutidas no seminário referentes aos temas 

"Desenvolvimento Social & Econômico" e 

"Segurança & Soberania Alimentar" para a 

pesca artesanal sustentável, seguridade 

alimentar e erradicação da pobreza, 

indicando questões prioritárias e sugestões 

de encaminhamento. Facilitação Gráfica 

referente ao tema.

A partir das apresentaçoes dos grupos feitas e dos 

papeis kraft dos grupos expostos para todos, o 

moderador então irá chamar para a reflexão e 

participação de todos levando em consideração:  

(a) dúvidas pendentes? (b) quais informações 

podem complementar o que já construimos? (C) 

faltou algo fundamental neste tema que não foi 

tratado até então? (d) quais são os pontos mais 

comuns apresentados?  (e) quais são as 

prioridades? (f) Quais são as estratégias de 

encaminhamentos sugeridas? Finalização da 

facilitação gráfica da sessão 2.   

Quarta-feira (02/11) 18:00

Quarta-feira (02/11) 19:00 90'

Quinta-feira (03/11) 07:00 90'

Quinta-feira (03/11) 08:30 30´ Dinâmica de inicio Atividade de integração e inicio do dia Animação dos participantes

Atividades como visita ao mirante, identificação 

das artes de pesca com o cerco, visita ao museu, 

encontro com os botos, 

Lanche

FIM

Jantar - noite livre

SEGUNDO DIA

Café da manhã



Data Horário
Duração da 

sessão
Título da Sessão Objetivo Produtos Esperados Metodologia

Quinta-feira (03/11) 09:00 20'

Sessão Plenária 6: 

Desafios e Estratégias 

de enfrentamento à 

Economia & 

Crescimento Azul na 

America Latina

Expandir a problematização das 

discussões do Seminário, identificando 

desafios-problemas & estratégias-

oportunidades para enfrentar todos os 

grandes temas em torno da 'Economia 

Azul vs Justiça Azul' na América Latina

Sistematização de desafios-problemas & 

estratégias-oportunidades para envolvimento 

dos pescadores com todas as temáticas que 

envolvem Justiça vs Economia Azul 

Apresentação breve do relatório técnico do ICSF 

denominado "Desconcertantes Tons de Azul", 

provocação do conceito de Economia Azul e 

Justiça Azul, retomar a colheita nos 10 painéis 

temáticos contendo a síntese das contribuições 

dos participantes, de maneira a motivar as 

discussões mais detalhadas em grupo. Inicio da 

facilitação gráfica da sessão plenária 6. 

Explicação da metodologia de trabalho em grupos  

Quinta-feira (03/11) 09:20 40' Subgrupos

Identificar coletivamente os desafios-

problemas & estratégias-oportunidades 

para enfrentar a Economia Azul na 

América Latina, a partir das falas 

realizadas pelos participantes na Sessão 1 

e relatórios técnicos do ICSF

Sistematização escrita / desenhada / 

esquematizada das discussões feitas nos 

grupos

Divisão dos participantes em grupos para 

discussões facilitadas. Em subgrupos, realizar 

listagem livre de Desafios & Estratégias 

apresentadas pelos participantes, distribuídas em 

8 macro-temas adicionais além dos temas de (1) 

desenvolvimento social e economico, (2) 

Segurança e Soberania Alimentar (3) e Equidade 

de Gênero que já são alvos de outras sessões 

específicas no seminário, incluindo: 4) 

Participação na Tomada de Decisão e Políticas 

Públicas; 5) Acesso e Posse do Território 

Pesqueiro; 6) Direitos Humanos e Indígenas; 7) 

Justiça Ambiental;  8) Modos de Vida e Meios de 

Subsistência; 9) Mudanças Sociais e Culturais; 

10) Saúde da vida aquática; . 

https://www.canva.com/design/DAFPsXDxDwA/

Z8zgKGgZDuRqkPakqz1Qcg/edit

Quinta-feira (03/11) 10:00 20'

Quinta-feira (03/11) 10:20 20'

Continuação 

Subgrupos: Finalização 

da atividade 

Preparação de cada grupo para o 

compartilhamento dos resultados na 

plenária

Sistematização em painel de papel pardo e 

tarjetas dos, dos desafios e estratégias chave 

a serem compartilhados na plenária, e 

definição de relatoras(es) do grupo

Representante da equipe de produção responsável 

pela sala conduz a facilitação das decisões no 

subgrupo; Grupos elegem um ou mais 

representantes para expor os resultados

Quinta-feira (03/11) 10:40 20'

Continuação Sessão 

Plenária 6: Resultados 

dos subgrupos

Compartilhar os resultados das discussões 

de cada grupo

Facilitação gráfica; Sistematização em 

painel de papel pardo e tarjetas dos, dos 

principais desafios e estratégias definidas 

pelo subgrupo

Apresentação dos subgrupos na plenária

Quinta-feira (03/11) 11:00 60'

Finalização Sessão 

Plenária 6: Justiça vs 

Economia Azul na 

America Latina

Avançar nas discussões do tema, 

esclarecendo dúvidas que surgiram e 

complementando eventualmente com 

novas informações as apresentações. 

Sistematizar os resultados dos grupos 

elencando os desafios e estratégias mais 

frequentes/prioritárias Troca entre todos 

os participantes

Sistematização dos principais desafios e 

estratégias discutidas no seminário 

referentes aos temas da Justiça vs Economia 

Azul, indicando questões prioritárias e 

sugestões de encaminhamento. Facilitação 

Gráfica referente ao tema.

A partir das apresentaçoes dos grupos feitas e dos 

papeis kraft dos grupos expostos para todos, o 

moderador da Sessão Plenária então irá chamar 

para a reflexão e participação de todos levando 

em consideração:  (a) dúvidas pendentes? (b) 

quais informações podem complementar o que já 

construimos? (C) faltou algo fundamental neste 

tema que não foi tratado até então? (d) quais são 

os pontos mais comuns apresentados?  (e) quais 

são as prioridades? (f) Quais são as estratégias de 

encaminhamentos sugeridas? Finalização da 

facilitação gráfica da sessão 3.   

Quinta-feira (03/11) 12:30 90'

Quinta-feira (03/11) 14:00 30"

Sessão Plenária 7: 

Mulheres em uma Maré 

de Mudança: a 

equidade de gênero na 

pesca artesanal

Introduzir o tema do papel das mulheres e 

a questão de gênero na pesca artesanal, e 

fomar um conjunto de imagens que 

representem o papel das mulheres e a 

questão de gênero nas diferentes artes de 

pesca, etapas nas cadeias produtivas, 

representações políticas e lutas na pesca 

artesanal na America Latina e Caribe. 

Organizar os participantes para elaborar 

um plano de trabalho especifico 

relacionado ao papel das mulheres na 

pesca

Conjunto de imagens representativas do 

papel das mulheres e a questão de gênero na 

pesca artesanal na America Latina e Caribe 

que ilustrem o relatorio e documentos 

relativos ao Seminário. 

Dinâmica Varal de Fotos com as imagens trazidas 

pelos participantes. Fazer 2 sessões de fotos. Na 

1a sessão, metade dos participantes 

conversa/esclarece as fotos apresentadas para 

outra metade, que passeia pelas imagens. Na 

segunda sessão os papeis são invertidos. Desta 

maneira todos tem oportunidade de apresentar 

suas imagens e também conhecer as imagens 

trazidas pelos outros participantes

Quinta-feira (03/11) 14:30 60'

Mesa Redonda com as 

lideranças femininas 

participantes no 

seminário

Introduzir o tema do papel das mulheres e 

a questão de gênero na pesca artesanal, a 

partir das falas realizadas pelos 

participantes na Sessão 1 (moderador) e 

das experiências de vida das participantes 

convidadas

Identificação dos desafios-problemas e 

estratégias-oportunidades (parcerias locais 

& internacionais) para as mulheres e 

questões de gênero na pesca artesanal da 

América Latina e Caribe a partir das 

experiencias vividas e trazidas pelas 

participantes 

Mesa Redonda com moderador e lideranças 

femininas,   

Inicio da facilitação gráfica da sessão 4. 

Sistematização em tarjetas em 1 seção (tema 

Equidade de Gênero) em papel madeira na parede 

da sala

Lanche

Almoço



Data Horário
Duração da 

sessão
Título da Sessão Objetivo Produtos Esperados Metodologia

Quinta-feira (03/11) 15:30 40' Subgrupos

Discutir os desafios-problemas & 

estratégias-oportunidades existentes para 

um maior protagonismo das mulheres na 

Pesca artesanal

Sistematização escrita / desenhada / 

esquematizada das discussões feitas nos 

grupos

Divisão dos participantes em grupos para 

discussões facilitadas. Em subgrupos, realizar 

listagem livre de Desafios & Estratégias 

apresentadas pelos participantes, sobre o macro-

tema (3) Equidade de Gênero 

Quinta-feira (03/11) 16:10 20'

Quinta-feira (03/11) 16:30 20'

Sessão Plenária 7: 

Mulheres em uma Maré 

de Mudança: a 

equidade de gênero na 

pesca artesanal

Avançar nas discussões do tema, 

esclarecendo dúvidas que surgiram e 

complementando eventualmente com 

novas informações as apresentações. 

Sistematizar os resultados dos grupos 

elencando os desafios e estratégias mais 

frequentes/prioritárias Troca entre todos 

os participantes

Sistematização dos principais desafios e 

estratégias discutidas no seminário 

referentes aos temas da Equidade de 

Gênero, indicando questões prioritárias e 

sugestões de encaminhamento. Facilitação 

Gráfica referente ao tema.

A partir das apresentaçoes dos grupos feitas e dos 

papeis kraft dos grupos expostos para todos, o 

moderador da Sessão Plenária então irá chamar 

para a reflexão e participação de todos levando 

em consideração:  (a) dúvidas pendentes? (b) 

quais informações podem complementar o que já 

construimos? (C) faltou algo fundamental neste 

tema que não foi tratado até então? (d) quais são 

os pontos mais comuns apresentados?  (e) quais 

são as prioridades? (f) Quais são as estratégias de 

encaminhamentos sugeridas? Finalização da 

facilitação gráfica da sessão 3.   

Quinta-feira (03/11) 16:50 90' Encontro com os Botos

Quinta-feira (03/11) 18:20 Fim das atividades

Quinta-feira (03/11) 18:20

Quinta-feira (03/11) 19:00 90'

Sexta-feira (04/11) 07:00 90'

Sexta-feira (04/11) 08:30 30´ Dinâmica de inicio
Atividade de integração e inicio das 

atividades do dia 
Animação dos participantes Dinâmica de grupo

Sexta-feira (04/11) 09:00 60'

Finalização Sessão 

Plenária 7: Mulheres 

em uma Maré de 

Mudança: a equidade 

de gênero na pesca 

artesanal

Avançar nas discussões do tema, 

esclarecendo dúvidas que surgiram e 

complementando eventualmente com 

novas informações as apresentações. 

Sistematizar os resultados dos grupos 

elencando os desafios e estratégias mais 

frequentes/prioritárias Troca entre todos 

os participantes

Sistematização dos principais desafios e 

estratégias discutidas no seminário 

referentes aos temas da Equidade de 

Gênero, indicando questões prioritárias e 

sugestões de encaminhamento. Facilitação 

Gráfica referente ao tema.

A partir das apresentaçoes dos grupos feitas e dos 

papeis kraft dos grupos expostos para todos, o 

moderador da Sessão Plenária então irá chamar 

para a reflexão e participação de todos levando 

em consideração:  (a) dúvidas pendentes? (b) 

quais informações podem complementar o que já 

construimos? (C) faltou algo fundamental neste 

tema que não foi tratado até então? (d) quais são 

os pontos mais comuns apresentados?  (e) quais 

são as prioridades? (f) Quais são as estratégias de 

encaminhamentos sugeridas? Finalização da 

facilitação gráfica da sessão 3.   

Sexta-feira (04/11) 10:00 20'

Sexta-feira (04/11) 10:20 40"

Sessão Plenária 7: 

Mecanismo de avaliação 

da implementação das 

diretrizes 

(ICSF/FAO/CIP)

Conhecer e discutir a proposta em 

desenvolvimento, de um modelo de 

avaliação da implementaçõa das 

Diretrizes. 

Relatoria sobre as dúvidas e sugestões dos 

participantes em relação ao mecanismo de 

implementação das Diretrizes. 

Apresentação de Vídeo da FAO (Lena) seguido 

de debate com esclarecimentos da Sivaja-ICSF 

Sexta-feira (04/11) 11:00 60"

Finalização Sessão 

Plenária 7: Diretrizes e 

Estratégias de 

implementação: quais 

caminhos seguir? 

Discutir estratégias como inserir os 

instrumentos internacionais e prioridades 

indicadas no seminário nas instituições 

financeiras que financiem os 

empreendimentos

Desafios e Oportunidades para a 

implementação das Diretrizes da Pesca

Mesa sobre a implementação das Diretrizes da 

PEsca Artesanal na América Latina

Sexta-feira (04/11) 12 30"

Continuação da Oficina 

de Cobertura 

Educomunicativa 

Apresentar aos participantes uma 

atualização dos materiais produzidos e 

colher idéias as possíveis estratégias 

educomunicativas dos participantes

Facilitação gráfica, registro do material 

produzido compartilhado e lista de 

encaminhamentos

Sexta-feira (04/11) 12:30 90'

Sexta-feira (04/11) 14h

Sessão Plenária 8: 

Elaboração da Carta do 

Seminário

Construção da Carta do Seminário 

contendo os principais Desafios e 

Oportunidades para a Pesca Artesanal 

Latinoamericana

Carta rascunhada e debatida

O Grupo de elaboração da carta será definido a 

proposta da minuta, construída gradativamente ao 

longo dos dias a partir das prioridades 

identificadas (desafios e estratégias) em cada 

tema, possivelmente identificando temas 

prioritários. A minuta será apresentada na 

plenária para discussão e ajustes. 

Lanche

Lanche

Almoço

FIM

TERCEIRO DIA

Café da manhã

Jantar - noite livre



Data Horário
Duração da 

sessão
Título da Sessão Objetivo Produtos Esperados Metodologia

Sexta-feira (04/11) 16:00 20'

Sexta-feira (04/11)
Sessão Plenária 8: 

Carta Workshop

Construção da Carta do Seminário 

contendo os principais Desafios e 

Oportunidades para a Pesca Artesanal 

Latinoamericana

Carta rascunhada e debatida

O Grupo de elaboração da carta será definido a 

proposta da minuta, construída gradativamente ao 

longo dos dias. A minuta será apresentada na 

plenária para discussão. 

Sexta-feira (04/11) 18:00

Sexta-feira (04/11) 19:00 90'

Sábado (05/11) 07:00 90'

Sábado (05/11) 08h Visita de campo Visita de campo

Sábado (05/11) 13h 120`

Sábado (05/11) 15h 60`
Sessão Plenária 8: 

Carta do Seminário

Construção da Carta do Seminário 

contendo os principais Desafios e 

Oportunidades para a Pesca Artesanal 

Latinoamericana

Carta rascunhada e debatida Edição no documento exposto no retroprojetor 

Sábado (05/11) 16h 30`

Sábado (05/11) 16:30h 90'

Finalização Sessão 

Plenária 8: Fechamento 

e Leitura da Carta do 

Seminário 

Finalizar a construção da Carta do 

Seminário contendo os principais 

Desafios e Oportunidades para a Pesca 

Artesanal Latinoamericana, realizar a 

leitura da carta e o encerramento do 

seminário. 

Redação final e leitura/lançamento da carta 

e estratégia de divulgação acordada.
Edição no documento exposto no retroprojetor 

Sábado (05/11) 18:00h 30'
Encerramento do 

Seminário
Encerrar o seminário

Finalização do seminário com atenção aos 

próximos passos e recomendações logísticas 

para o retorno para casa.

Moderador compartilhando as falas entre as 

representaçòes dos organizadores

Sábado (05/11) 18:30h 30' Agradecimentos
Reconhecer o esforço coletivo para 

realização do evento

Falam CONFREM, Linha Dágua, ICSF, 

AMOIP

Moderador compartilhando as falas entre as 

representaçòes dos organizadores

Sábado (05/11) 19:00h

Domingo (06/11) dia todo Retorno para aeroporto de São Paulo

Café da manhã

Almoço

Lanche

FIM

DIA DE PARTIDA

Lanche

FIM

Jantar - noite livre

QUARTO DIA


