
 

 
Saudações e Destaques 
A partir das 13:00 horas 
Painel 1/ a partir das 14:00 horas 
 
Transição na área das matérias-primas 
significa: conformidade pelos direitos humanos e 
normas ambientais no fornecimento de matérias-
primas, cadeia de abastecimento de matérias-primas 
 
Quais são os impactos da extração de matérias-
primas no estrangeiro sobre os direitos humanos, a 
sociedade e o ambiente? 
Que medidas políticas devem ser tomadas para 
melhorar a situação nos territórios? 
 
Com a participação de: 
Advogado popular, Danilo Chammas (Brasil). 
Ministério Federal de Cooperação Económica e 
Desenvolvimento (BMZ), Anosha Wahidi 
Germanwatch, Johanna Sydow 
Mensagem por vídeo do CARF - Centro Arrupe pour 
la Recherche et la Formation (RD Congo) 
 
* Com tradução em alemão e português 
 
*** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Painel 2/ a partir das 16:00 horas. 
 
Transição na área das matérias-primas 
significa: reduzir o consumo de matérias-primas na 
Alemanha. 
 
Como pode ser reduzido o consumo global de 
matérias-primas na Alemanha e que papel 
desempenha a economia circular neste contexto? 
Que mecanismos legais, incentivos e investimentos 
são necessários? 
 
Com a participação de: 
Associação de Proteção da Natureza (NABU), Indra 
Enterlein 
Remondis, Herwart Wilms 
Instituto Wuppertal, Dr. Manuel Bickel 
ZF Friedrichshafen, Departamento do Conselho de 
Obras, Klaus Mertens 
 
* Com tradução em alemão e espanhol 
 
**** 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Painel de encerramento/ a partir das 18:00 horas. 
 
O que é politicamente necessário para alcançar a 
transição na área das matérias-primas? 
 
Com a participação de: 
Fundação Meio Ambiente e Recursos Naturais 
(FARN), Pia Marchegiani (Argentina). 
Ministério Federal da Ecónomia e do Clima (BMWK), 
Dra. Franziska Brantner  
Ministério Federal do Ambiente (BMUV), Dra. Bettina 
Hoffmann  
Grupo de Trabalho sobre Matérias-Primas na 
Alemanha, Hannah Pilgrim 
B.A.U.M. e. V. - Rede para uma economia 
sustentável, Yvonne Zwick 
 
* Com tradução em alemão e espanhol 
 
Programa atual e mais informações: Aktuelles | AK-
Rohstoffe | Livestream link coming soon 
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