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NOSSAS FUTURAS FLORESTAS 
AMAZÔNIA VERDE 

© HAROLDO CASTRO

NOSSO DESAFIO  
A floresta tropical amazônica, um dos maiores sumidouros de carbono do mundo e lar da biodiversidade mais rica do planeta, está 
em crise. Os incêndios induzidos pelo homem, a agricultura e a extração de madeira estão empurrando a Amazônia para um ponto de 
viragem que terá consequências irreversíveis para as pessoas, a vida selvagem e o planeta. Para evitar isso, não podemos nos dar ao 
luxo de perder as florestas restantes.

Os povos indígenas e as comunidades locais possuem legalmente pelo menos um quarto da Amazônia. Apoiar a gestão dessas terras 
é fundamental para proteger a Amazônia das ameaças do desenvolvimento insustentável e da mudança climática.

RESUMO DO PROJETO
Nossas Futuras Florestas–Amazônia verde está trabalhando para conservar até 12% da Amazônia - cerca de 73 milhões de hectares 
- até 2025. Apoiado pelo governo francês, o projeto é uma das prioridades de conservação da Aliança para a Proteção das Florestas 
Tropicais, uma iniciativa para a proteção, restauração e manejo sustentável das florestas tropicais.

O projeto apoia as iniciativas de conservação de 26 grupos indígenas e comunidades locais, fornecendo-lhes as ferramentas, treina-
mento e financiamento necessários para administrar suas terras e apoiar a conservação geral da Amazônia. As atividades do projeto 
beneficiarão mais de 68.000 homens, mulheres e crianças.

Nossas Futuras Florestas–Amazônia Verde também é uma oportunidade de ajudar a fechar as brechas de gênero, apoiando a lideran-
ça das mulheres, destacando seu papel como atoras-chave nos processos de tomada de decisões sobre conservação em nível local, 
nacional e regional. Será dada atenção especial à aplicação do Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC) e outras abordagens 
baseadas em direitos à equidade de gênero.
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IMPLEMENTAÇÃO

COMPONENTE 1  Proteger e melhorar a gestão da terra dos 
povos indígenas e comunidades locais: Trabalhando em conjunto 
com organizações indígenas e autoridades locais para aumentar 
a quantidade de terras sob proteção e apoiar uma melhor gestão 
das terras indígenas existentes e zonas tampão, utilizando uma 
combinação de conhecimentos tradicionais e novas tecnologias. 
Também estamos apoiando o desenvolvimento de planos de manejo 
de terras onde eles não existem atualmente, e diretrizes para o 
manejo dos recursos naturais e do patrimônio cultural.

COMPONENTE 2 Melhorar as oportunidades de 
treinamento de liderança e desenvolvimento profissional: 
Fornecer ferramentas para desenvolver a capacidade técnica 
e envolver os tomadores de decisão através de programas 
destinados a melhorar as habilidades de negociação, financeiras, 
administrativas e de comunicação. O projeto apoia novos líderes, 
fornecendo treinamento estratégico para mulheres e jovens. 

• Estabelecer uma plataforma alternativa de ensino 
à distância e compartilhamento de conhecimentos 
para os povos indígenas:  Para responder ao bloqueio 
enfrentado pelas comunidades devido à epidemia 
de covid-19, esta plataforma permitiria atividades de 
treinamento e compartilhamento de conhecimentos. 
Alavancar a cobertura 3G, internet e rádio que muitas 
das comunidades alvo já possuem. O projeto está 
identificando os mecanismos existentes e construindo 
sobre eles uma forte rede de informação entre o projeto e 
os povos indígenas, e entre os próprios povos indígenas.

• Programa de Incentivos para mulheres Líderes 
Indígenas da Conservação Internacional (CI): 24 
mulheres estão sendo selecionadas em 7 países da 
Amazônia.  A partir do Programa, começamos a criar uma 
rede de Mulheres Líderes Indígenas da Amazônia para 
proporcionar-lhes treinamento e expô-las a oportunidades 
de liderança. As comtempladas foram recrutadas através 
de um processo de candidatura aberto e serão nomeados 
por um período de 12 meses. O programa de Incentivos 
se concentrará nas mulheres como líderes indígenas em 
soluções ambientais na Amazônia. Para mais informações, 
consulte o Programa de Incentivos para mulheres líderes 
na Amazônia.

COMPONENTE 3  Identificação de cadeias de valor e 
mecanismos financeiros sustentáveis: Aumentar as possibilidades 
de acesso ao financiamento para estratégias de subsistência e 
ideias comerciais em apoio ao desenvolvimento sustentável e bens 
que não contribuem para o desmatamento na Amazônia. O projeto 
está trabalhando para facilitar o acesso ao financiamento climático 
e de conservação e desenvolver oportunidades inovadoras.

COMPONENTE 4  Melhorar a Advocacia para a Amazônia: 
Compartilhar as lições aprendidas em toda a Bacia Amazônica 
para ajudar os líderes indígenas e comunidades locais a entender 
a mudança climática, os esforços contínuos de mitigação e 
adaptação, e as negociações e acordos de conservação em 
andamento. Além disso, apresentar esforços e resultados a um 
público mais amplo, participando de eventos internacionais de 
conservação.

Nossas Futuras Florestas– Amazônia Verde se concentrarão em quatro áreas-chave:
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ONDE ATUAMOS?

ÁREAS DE ATUAÇÃO PROPOSTAS

Nossas Futuras Florestas, Amazônia Verde Fronteiras da Amazônia
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BRASIL
Estados do Acre, Pará, Mato Grosso 
• Alto Xingu 
• Kayapó  
• Ashaninka 
• Yawanawa 
• Zo’e

COLÔMBIA
Regiões de Amazonas, Cauca e Vaupes 
• Yaigojé Apaporis
• Camaritagua
• Comefayú
• Curare-los Ingleses
• Puerto Córdoba
• Município de Piamonte

BOLÍVIA
Regiões de La Paz e Pando 
• Uchupiamonas 
• Tacana I 
• Tacana II 
• Yaminahua – Machineri 
• Quechua  
• Aymara

SURINAME
Sul de Suriname, Região de Sipaliwini 
• Trio  
• Wayana

GUIANA
Região de Rupununi 
• Macushi 

• Wapishana

ECUADOR
Regiões de Pastaza e Morona Santiago 
• Achuar 
• Kichwa

PERU
3 a 5 Reservas Comunais
• Yánesha 
• Amarakaeri 
• Machiguenga 
• Ashaninka 
• Purus

FASE I 
59,118 
pessoas

FASE II 
68,658 
pessoas

26 
territórios 
PICL 

21
organizações 
PICL parceiras 
em 7 países  

1 
organização 
PICL regional 
(COICA)
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VISÃO GERAL DAS ÁREAS
ÁREAS BENEFICIÁRIOS

PAÍS FASE I FASE II PICLs ORGANIZAÇÕES DE PICLs

BOLÍVIA
Regiões de La Paz e Pando 

Direto (ha):
1,122,691 
 
Indireto (ha):
6,395,237

Direto (ha):
2,297,820 

Indireto (ha):
5,220,108

Fase I: 8,014 pessoas
- Uchupiamonas
- Tacana I
- Tacana II
- Yaminahua, Machineri
- Quechua
- Aymara 

Fase II: sem adicionais

• Organização Central para os Povos Indígenas de La Paz (CEPILAP – organização 
indígena guarda-chuva)

• Conselho Indígena do Povo Tacana (CIPTA)
• Organização Territorial do Povo Indígena Uchupiamonas
• Comunidade Indígena Central Tacana II do Rio Madre de Dios (CITRMD)
• Central Indígena dos Povos Amazônicos de Pando (CIPOAB)

BRASIL
Estados do Acre, Pará, Mato Grosso 

Direto (ha):
14,474,205

Indireto (ha):
27,343,565

Direto (ha):
14,474,205

Indireto (ha):
27,343,565

Fase I: 16,295 pessoas
- Alto Xingu
- Kayapó
- Ashaninka
- Yawanawa
- Zo’e 

Fase II: sem adicionais

• Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)
• Associação Yawalapiti (Amapã)
• Associação Floresta Protegida (AFP), Instituto Kabu (IK), Instituto Raoni (IR)
• Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA)
• Associação Sociocultural Yawanawá (ASCY)

COLÔMBIA  
Regiões do Amazonas, Cauca e 
Vaupes

Direto (ha):
1,400,000

Indireto (ha):
4,000,000

Direto (ha):
1,400,000

Indireto (ha):
4,000,000

Fase I: 3,000 pessoas
- Yaigojé Apaporis
- Camaritagua
- Comefayú
- Curare-los Ingleses
- Puerto Córdoba
- Municipio de Piamonte

Fase II: sem adicionais 

• Associação dos Capitães Indígenas dos Yaigojé Apaporis (ACIYA)
• Associação dos Capitães Indígenas dos Yaigojé Apaporis Vaupés (ACIYAVA)
• Associação de Autoridades Indígenas de La Pedrera Amazonas (AIPEA)

ECUADOR 
Regiões de Pastaza e Morona 
Santiago 

Direto (ha):
377,880

Indireto (ha):
309,174

Direto (ha):
687,054

Indireto (ha):
0

Fase I: 4,895 pessoas
- Achuar
- Kichwa 

Fase II: +4,005 pessoas
- Achuar
- Kichwa 

• Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador

GUIANA  
Região de Rupununi 

Direto (ha):
2,018,234

Indireto (ha):
4,042,148

Direto (ha):
2,018,234

Indireto (ha):
4,042,148

Fase I: 15,000 pessoas
- Macushi
- Wapishana 

Fase II: sem adicionais 

• Conselho de Desenvolvimento do Distrito de Rupununi do Norte
• Grupo de Representantes da Comunidade da Montanha Kanuku
• Conselho de Desenvolvimento do Distrito de Rupununi do Sul
• Conselho Nacional de Touchau

PERU
5 Reservas Comunais 

Direto (ha):
657,060

Indireto (ha):
1,509,470

Direto (ha):
2,445,550

Indireto (ha):
2,312,749

Fase I: 8,914 pessoas
Reservas comunais:
- Yánesha
- Amarakaeri
- Machiguenga

Fase II: +6,535 pessoas
Reservas comunais:
- Ashaninka
- Purus

• Associação Nacional de Executores de Contratos de Administração (ANECAP)

SURINAME
Sul do Suriname, Região de Sipaliwini 

Direto (ha):
695,000

Indireto (ha):
6,505,000

Direto (ha):
1,235,000

Indireto (ha):
5,965,000

Fase I: 3,000 pessoas
- Trio
- Wayana

Fase II: sem adicionais 

• Órgão facilitador para o corredor TWTIS do Sul do Suriname declarado pelos 
indígenas (TRIJANA)

• Stichting Tukha, organização de base comunitária na comunidade Trio de 
Alalapadu

TOTAL

Direto (ha):
20,745,070

Indireto (ha):
49,404,029

Direto (ha):
24,557,863

Indireto (ha):
48,607,343

- 26 territórios PICL 
- 21 organizações PICL parceiras em 7 países 
- 1 organização PICL regional (COICA-Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica)
 
Fase I: 59,118 pessoas
Fase II: 68,658 pessoas 
 

Nossas Futuras Florestas–Amazônia Verde é financiada pelo governo francês e pela Conservação Internacional (CI). 
Para maiores informações, favor contatar Luz Adriana Zúñiga, Diretora de Comunicação azuniga@conservation.org 

ou visite https://www.conservation.org/projects/our-future-forests-amazonia-verde


