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APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 mostrou que é impossível que a sociedade tenha saúde e prosperidade se os ecossistemas 
naturais estiverem doentes e continuarem sendo maltratados. A pandemia de Coronavirus é um 
resultado do desequilíbrio ambiental que impactou diretamente a vida de toda a população mundial, 
em todas as regiões do globo e de todas as classes sociais. Esses impactos levaram a uma reflexão 
coletiva mais pragmática sobre as necessidades de cuidado com a Terra. Da escala do indivíduo, com 
suas famílias em suas casas, até organizações, empresas e nações, ficou evidente a necessidade de uma 
mudança urgente na nossa trajetória como humanidade. Isso tem gerado desde mudanças de hábitos 
até políticas e planos para uma retomada econômica verde. Mas, infelizmente, não vimos o reflexo disto 
na agenda ambiental brasileira e 2020 foi marcado pela maior taxa de desmatamento na Amazônia dos 
últimos 12 anos – o que tem prejudicado muito a imagem do país internacionalmente.

Empresas e bancos responderam à essa crise e se comprometeram formalmente contra o desmatamento 
ilegal da Amazônia. Esse é um passo muito importante, mas na atual conjuntura zerar o desmatamento 
ilegal não é suficiente e o Brasil precisa restaurar seus ecossistemas. A restauração está no cerne do 
cumprimento de leis, políticas nacionais e acordos internacionais. Mas, para além disso, a restauração 
pode e deve se tornar uma opção econômica atrativa com geração de emprego e renda para o país. 
Nesse cenário, a missão da Aliança pela Restauração na Amazônia em promover a integração entre 
diferentes ações e a cooperação entre múltiplos agentes engajados na restauração florestal nunca foi 
tão necessária. Nesse relatório apresentamos as principais atividades realizadas pela Aliança em 2020. 

O ano de 2021 marca o início da ‘Década de Restauração de Ecossistemas’ da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Trata-se de uma oportunidade única para a humanidade enfrentar as mudanças 
climáticas, conservar a biodiversidade e a água do planeta - mudar de trajetória. Em nosso position 
paper publicado em dezembro de 2020, identificamos e mapeamos 2.773 iniciativas de restauração 
florestal na Amazônia – sendo mais de 80% realizadas diretamente ou com o apoio das organizações-
membro da Aliança. Mesmo diante a desafios enormes, existem muitas pessoas e organizações 
cuidando da natureza e restaurando floresta na Amazônia. Também apresentamos no position paper 
dez recomendações específicas para qualificar e dar escala à restauração na Amazônia - que irão guiar 
nossas ações em 2021. 

Em nome da Aliança desejo que 2021 seja um ano novo restaurador e que nossa esperança se materialize 
em árvores!

Danielle Celentano

Secretária executiva, Aliança pela Restauração na Amazônia
Gerente Sênior de Restauração Florestal, Conservação Internacional (CI-Brasil)

https://aliancaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2020/12/PAPER_ALIANCA_2020_01.pdf
https://aliancaamazonia.org.br/wp-content/uploads/2020/12/PAPER_ALIANCA_2020_01.pdf
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QUEM SOMOS
A Aliança pela Restauração na Amazônia é uma articulação multi-institucional e multissetorial estabelecida em 2017 
que tem como principal objetivo promover, qualificar e ampliar a escala da restauração de paisagens florestais na 
Amazônia brasileira. Nossa missão é promover a integração entre diferentes ações e a cooperação entre múltiplos 
agentes engajados no tema. Acreditamos que reconhecer a vocação florestal da região é fundamental para fortalecer 
cadeias produtivas sustentáveis, promover desenvolvimento humano e econômico, através da conservação, do manejo 
e da restauração das florestas – agendas que devem ser integradas em políticas e ações multissetoriais. 

Hoje a Aliança é formada por 80 instituições-membro (10 governamentais, 13 instituições acadêmicas e de pesquisa, 21 
empresas e 36 da sociedade civil, incluindo associações). A coordenação do conselho da Aliança é rotativa entre seus 
membros e atualmente exercida pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) e pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). A Secretaria Executiva está sediada na Conservação Internacional 
(CI-Brasil) até 2021. 

A Aliança busca atuar como catalisadora e amplificadora da agenda de restauração na Amazônia. As atividades da 
Aliança são orientadas pelos seguintes focos de ação:

Conciliar interesses e integrar ações em prol da ampliação da escala e da eficiência da 
restauração florestal.

Gerar, sistematizar, engajar, desenvolver e difundir novos conhecimentos e informação 
sobre restauração florestal, silvicultura tropical e sistemas agroflorestais.

Apoiar a captação pelos membros para viabilizar ações e projetos de restauração florestal.

Impulsionar a economia da restauração florestal, estimulando todos os elos da cadeia 
produtiva, gerando oportunidades de negócios, trabalho e renda.

Contribuir para formulação e implementação de políticas públicas e instrumentos econômicos 
que favoreçam a restauração florestal.

Disponibilizar protocolos e ferramentas que permitam a integração de dados para o 
monitoramento das ações de restauração e avaliação da dinâmica florestal.

Desenvolver ações de conscientização e sensibilização da sociedade civil acerca da 
necessidade de conservação / restauração da Amazônia.
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ATUAÇÃO EM 2020
Considerando os sete focos de atuação da Aliança, apresentamos as 
principais atividades desenvolvidas em 2020

MAPEAMENTO DAS INICIATIVAS DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL 
NA AMAZÔNIA 

A Aliança, através do Grupo de Trabalho Técnico (GT Técnico) e da secretária executiva, realizou uma ampla pesquisa para atualizar 
a base de dados e mapear as iniciativas de restauração florestal no Bioma. Com o apoio do Imazon, elaborou o mapa das iniciativas 
identificadas. Ao todo foram identificadas 2.773 iniciativas de restauração no Bioma, sendo 80% executadas ou apoiadas diretamente 
por organizações que são membros da Aliança. O levantamento da informação ocorreu entre junho e novembro de 2020. Essa 
base de dados será atualizada em um fluxo contínuo.

Mapa das inicitivas de restauração florestal identificadas na Amazônia (Aliança pela Restauração na Amazônia, 2020).
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PUBLICAÇÃO DO POSITION PAPER “PANORAMA E CAMINHOS PARA A 
RESTAURAÇÃO DE PAISAGENS FLORESTAIS NA NA AMAZÔNIA” COM DEZ 
RECOMENDAÇÕES  

O GT Técnico elaborou uma publicação com a análise dos dados do mapeamento, uma análise 
de contexto e dez recomendações específicas, inclusive de políticas públicas, para alavancar 
a restauração florestal na Amazônia. A publicação foi apresentada no dia 9 de dezembro de 
2020 por representantes do Conselho e do GT-Técnico em um seminário online no Youtube 
“A Amazônia na Década da Restauração” e recebeu grande repercursão da mídia nacional. 
A partir das recomendações do position paper, divididas em quatro eixos (Políticas públicas, 
Bioeconomia da restauração, Pesquisa e extensão, Fortalecimento e engajamento), foram 
definidas as propostas para o Plano de Ação Estratégica de 2021. (disponivel em: https://
aliancaamazonia.org.br/).

PESQUISA INTERNA “RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA AMAZÔNIA
BIÊNIO 2020-2021”   

Em junho de 2020 foi realizada pesquisa junto às 
instituições-membro da Aliança para identificar 
sua atuação, interesses, suas visões sobre os 
principais e desafios e oportunidades para a 
agenda de restauração na Amazônia. Também 
foi identificado o impacto do Covid-19 em seus 
trabalhos e sobre as comunidades parceiras. Os 
resultados apoiaram a construção do position 
paper e a revisão do Plano de Trabalho da Aliança.

ALIANÇA SE TORNA CAPÍTULO REGIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA (SOBRE) 

Durante a Assembleia de Membros 2020, a plenária provou a proposta da Aliança se tornar o Capítulo 
Amazônico da SOBRE (92,9% das instituições a favor, 7,1% abstiveram-se e 0% contra). Um capítulo 
regional da SOBRE busca promover a ciência e a prática da restauração ecológica no território em 
que atua. Ser um capítulo da SOBRE é ser o implementador da restauração no território, não altera 
a estrutura de governança e nem interfere nas ações da Aliança. A parceria fortalecerá tanto SOBRE 
quanto Aliança no avanço da missão compartilhada e agregará pessoas e instituições para conferir 
capilaridade à restauração.

https://aliancaamazonia.org.br/
https://aliancaamazonia.org.br/
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CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE 
MONITORAMENTO DA  RESTAURAÇÃO NO BIOMA AMAZÔNIA   

O Termo de Referência, preparado pelo Conselho e Secretaria Executiva, foi publicado no site 
da Aliança e divulgado nas redes sociais. No total, foram recebidas três propostas técnicas. 
O Instituto Socioambiental (ISA) foi contratado para elaborar o Protocolo de Monitoramento, 
adaptado a diferentes usuários e compromissos nas diferentes escalas. Serão usados critérios 
nacionais e internacionais para gerar um protocolo acessível aos diferentes segmentos 
envolvidos com a restauração. A iniciativa conta com apoio financeiro inicial da CI-Brasil e 
da WRI Brasil. Está também em tramitação na Fundação Amazônia de Amparo a Estudos 
e Pesquisas do Estado do Pará (FAPESPA) uma solicitação de apoio à iniciativa. Novos 
apoios e recursos serão necessários para garantir testes em campo em mais localidades, 
publicações, vídeos e eventos estratégicos relacionados ao protocolo. A expectativa é que 
o trabalho fique pronto no primeiro semestre de 2021. O trabalho será efetuado de forma 
participativa com os membros da Aliança e outros atores da restauração, e orientado por 
um Comitê de Acompanhamento conformado por especialistas da Aliança.

PARTICIPAÇÃO NA III CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE RESTAURAÇÃO 
ECOLÓGICA (SOBRE2020) 

A Aliança teve uma proposta de Sessão Técnica aprovada pelo Comitê Técnico Científico da SOBRE 
2020 (Restauração de Paisagens Florestais na Amazônia: Estratégias para fortalecer economias 
locais e gerar renda para comunidades que vivem da floresta).  A Aliança teria um espaço físico 
na conferência (stand) a ser dividido com a CI-Brasil. Devido a pandemia de Covid-19, o evento e 
essa participação foram adiados para novembro de 2021.

APOIO À DÉCADA DAS NAÇÕES UNIDAS DA RESTAURAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS 2021 - 2030  

A Aliança formalmente aderiu à campanha em outubro de 2020. Foi incluído no rodapé do site 
a logo da iniciativa, bem como na foto de capa de Facebook além de serem realizados posts 
periódicos. A  Aliança, através da Secretaria Executiva, participou de diversas reuniões preparatórias 
para a década e está articulando outros apoios no contexto da estratégia de parceria da iniciativa.

APOIO À VITRINE DA RESTAURAÇÃO  

A Aliança apoiou o projeto “Vitrine da Restauração” (https://www.sobrestauracao.org/mapa), 
realizado pela SOBRE em parceria com o Pacto pela Mata Atlântica e Coalizão Brasil Clima, Florestas 
e Agricultura, que mapeou os atores da cadeia de restauração em todos os biomas brasileiros. A 
Aliança apoiou divulgando a iniciativa e os prazos das chamadas públicas para cadastramento de 
iniciativas por seu mailing e mídias sociais, e compartilhou informações sobre a restauração na 
Amazônia.

https://www.sobrestauracao.org/mapa
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OUTROS RESULTADOS DE 2020  

Atração de novas instituições-membro: Em 2020 (até 05/11) ingressaram 11 novas instituições-membro na Aliança: Fundação 
de Amparo a Estudos e Pesquisas do Estado do Pará (FAPESPA), Instituto Beraca de Valorização da Sociobiodiversidade (IB), 
BVRio, Rede Mulher Florestal, Associação das Mulheres Indígenas do Gurupi, Associação Educação e Meio Ambiente (EMA), Meli, 
100% Amazonia, Universidade do Estado do Pará (UEPA), NBL Engenharia Ambiental (Viveiro Bioflora), Laboratório de Ecologia 
e Restauração Florestal (LERF/ USP) e Biodiversity Research Consortium Brazil Norway (BRC). A partir de novembro de 2020, as 
novas solicitações de organizações interessadas em ingressar na Alianca, passam pelo Conselho de Coordenação Estratégica antes 
de serem aprovadas.

Criação da modalidade de associação Pessoa Física: Atendendo a demandas por participação individual e entendimento do 
Conselho da importância da contribuição de pessoas que atuam com pesquisa, extensão ou de forma independente esta modalidade 
foi disponibilizada em setembro de 2020. Desde então foram aprovadas quatro inscrições (Ana Rosa Rabelo de Lima, Catarina 
Conte Jakovac, Samia Nunes e Denis Conrado da Cruz).

Publicações e Projetos:  Através de seus membros, diversos projetos estão em desenvolvimento, assim como artigos e relatórios 
foram publicados. Nesse ano, iniciamos a organização e apresentação dessa informação na seção Publicações do site da Aliança 
(https://aliancaamazonia.org.br/publicacoes/), para isso fizemos uma chamada aos membros para a composição da Biblioteca da 
Aliança. Essa ação será mantida em 2021.

Divulgação de oportunidades de financiamento: Termos de referência, chamadas, editais e outras chamadas para projetos e 
financiamento foram divulgadas através de redes sociais e e-mails.

Fomento à pesquisa e inovação:  Em outubro de 2020 a Aliança realizou reunião junto à Fapespa e como principal resultado ficou 
acordado que a Aliança vai trabalhar na indicação de temas  estratégicos para o fomento de projetos de pesquisa e inovação, que 
ajudem a superar as lacunas de conhecimento e fortalecer as ações de restauração no Pará. Essa primeira reunião Inspirou uma 
das atividades previstas para 2021, onde essa indicação contemplará todas as FAPs dos Estados da Amazônia. 

Organização e Participação em Live: 
 • Participação na Live “Centro de Endemismo Belém e a construção do diálogo”, realizada pelo Diálogo Florestal em setembro 

de 2020, onde Marlucia Martins (MPEG) participou juntamente com Iêda Fernandes (Abrapalma), e Thiara Fernandes 
(Instituto Peabiru). 

 • Participação na Live “Mulheres na Restauração”, realizada pela Rede Mulher Florestal em agosto de 2020, onde Danielle 
Celentano participou juntamente com Ludmila Pugliese (Pacto pela Restauração da Mata Atlântica) e Fátima Piña-Rodrigues 
(Universidade Federal de São Carlos).

 • Participação no Seminário “Harmony with Nature” da ONU, realizado pela PUC/SP no contexto da iniciativa global, em 
outubro de 2020, onde Andréia Pinto (Imazon) e Danielle Celentano participaram.

 • Organização do Seminário “A Amazônia na Década da Restauração” no dia 09 de dezembro de 2020, com moderação 
de Danielle Celentano (secretária executiva) e participação de Andreia Pinto (Imazon), Joice Ferreira (Embrapa), Rodrigo 
Freire (TNC) e Marlúcia Martins (MPEG).

 • Organização do Seminário “Conservação, Manejo e Restauração: garantindo os ativos naturais do Tapajós para gerações 
futuras” realizado dia 10 de dezembro de 2020 em parceria com a CI-Brasil.

 • Através de seu Conselho e membros, a Aliança participou de diversos outros eventos em 2020.

Live da Rede Mulher Florestal Live “Harmony with Nature” da ONU Live do Diálogo Florestal Novo membro e oportunidade de 
parceria.

https://aliancaamazonia.org.br/publicacoes/
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A comunicação é uma das principais ferramentas para promover a sensibilização e conscientização do público sobre a 
necessidade de conservação e restauração na Amazônia. Uma estratégia de comunicação foi realizada para a divulgação 
do webinar da Aliança e do Position Paper, com a coordenação da CI-Brasil e apoio da TNC, Imazon, Embrapa, ISA, 
MPEG e Matchmaking Brazil. Mas, com exceção dessa campanha, a Comunicação da Aliança tem sido orgânica, através 
das organizações membro e sem recursos destinados para alavancagem da iniciativa. Algumas ações realizadas em 2020:

Padronização das redes sociais: Foram padronizados os nomes de usuários das mídias sociais para dar mais 
consistência à presença da Aliança no mundo virtual, bem como atualizados dados de logins e senhas;

Revisão do Site Aliança: Foram atualizadas as logos das instituições participantes, os textos sobre a Aliança 
além de atualizar a seção de publicações através de publicações / artigos / documentos compartilhados pelas 
próprias instituições-membro;

Facebook, Instagram, Twiter e LinkedIn: As páginas foram retomadas em agosto de 2020 e desde então 
estão sendo atualizadas periodicamente, ainda de forma pontual e em sintonia entre si.

YouTube: Canal criado em outubro de 2020.

COMUNICAÇÃO

CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO POSITION PAPER

INSTAGRAM 
298

SEGUIDORES

FACEBOOK 
189

SEGUIDORES

YOUTUBE 
102

SEGUIDORES

LINKEDIN 
105

SEGUIDORES

TWITTER 
23
SEGUIDORES

Números de seguidores em 03 de fevereiro de 2021. Precisamos aumentar nosso alcance! Curta, compartilhe e divulgue nossas redes sociais!

RELATÓRIO ANUAL 2020   ALIANÇA PELA RESTAURAÇÃO NA AMAZÔNIA 
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ALIANÇA NA MÍDIA

MATÉRIAS SOBRE A ALIANÇA PELA RESTAURAÇÃO (2020)

VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TÍTULO DA MATÉRIA DATA DA PUBLICAÇÃO LINK

BBC AMAZÔNIA: MAPEAMENTO INÉDITO IDENTIFICA 
2,7 MIL PROJETOS DE RESTAURAÇÃO 12/9/2020

POVOS INDÍGENAS 
NO BRASIL (ISA)

AMAZÔNIA: MAPEAMENTO INÉDITO IDENTIFICA 
2,7 MIL PROJETOS DE RESTAURAÇÃO 12/9/2020

ESTADO DE MINAS AMAZÔNIA: MAPEAMENTO INÉDITO IDENTIFICA 
2,7 MIL PROJETOS DE RESTAURAÇÃO 12/9/2020

REVISTA CENARIUM
ALIANÇA PELA RESTAURAÇÃO DA AMAZÔNIA 
MAPEOU 2,7 MIL PROJETOS PARA FREAR 
DESMATAMENTO NA REGIÃO

12/9/2020

GLOBO RURAL QUASE 60% DAS 2,7 MIL AÇÕES DE RESTAURAÇÃO 
DA AMAZÔNIA SÃO SISTEMAS AGROFLORESTAIS 12/7/2020

UOL AMAZÔNIA: MAPEAMENTO INÉDITO IDENTIFICA 
2,7 MIL PROJETOS DE RESTAURAÇÃO 12/9/2020

G1 AMAZÔNIA: MAPEAMENTO INÉDITO IDENTIFICA 
2,7 MIL PROJETOS DE RESTAURAÇÃO 12/9/2020

RELATÓRIO ANUAL 2020   ALIANÇA PELA RESTAURAÇÃO NA AMAZÔNIA 
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https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55243098
https://www.indios.org.br/en/Not%C3%ADcias?id=209537
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/12/09/interna_nacional,1218803/amazonia-mapeamento-inedito-identifica-2-7-mil-projetos-de-restauraca.shtml
https://revistacenarium.com.br/alianca-pela-restauracao-da-amazonia-mapeou-27-mil-projetos-para-frear-desmatamento-na-regiao/ 
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2020/12/quase-60-das-27-mil-acoes-de-restauracao-da-amazonia-sao-sistemas-agroflorestais.html
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/bbc/2020/12/09/mapeamento-inedito-identifica-27-mil-projetos-de-restauracao.htm?cmpid=copiaecola
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/12/09/amazonia-mapeamento-inedito-identifica-27-mil-projetos-de-restauracao.ghtml
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OUTRAS ATIVIDADES
Atualização da base de instituições-membro. Realização de contato com todas as instituições-membro para 
atualização cadastral, solicitação de inclusão no grupo de WhatsApp e composição do GT. 

Criação de banco de imagens. Solicitação aos membros de envio de imagens para compor um banco de imagens 
para facilitar a elaboração de publicações da Aliança. 

Reuniões do Conselho de Coordenação Estratégica. Em 2020 foram realizadas 05 reuniões virtuais (quatro 
ordinárias e uma extra-ordinária para tratar da estratégia para a definição do Plano de Açao 2021). 

Reunião Anual da Assembleia de Membros. Realizada de forma virtual em 09/12/2020, a 3ª Reunião Ordinária da 
Assembleia de Membros contou com 53 participantes, de 39 instituições-membro. 

Captação de recursos:

• A Conservação Internacional continua apoiando os trabalhos da Aliança através da hospedagem da 
secretaria executiva e pagamento dos honorários da secretaria executiva (tempo parcial). 

• Conservação Internacional e WRI Brasil vão em conjunto arcar com os custos da consultoria para o 
desenvolvimento do Protocolo de Monitoramento. 

• A Conservação Internacional apoiou a Aliança com sua equipe de comunicação para a diagramação e 
divulgação do Position Paper, e organização do Webinar. 

• Imazon apoiou na organização da Assembleia de membros pela plataforma Zoom. 

• Diversas instituições apoiam a Aliança com o tempo de seus colaboradores, em especial as instituições 
abaixo relacionadas que participam do Conselho de Coordenação Estratégica e do GT-Técnico.

© ECOPORÉ

RELATÓRIO ANUAL 2020   ALIANÇA PELA RESTAURAÇÃO NA AMAZÔNIA 
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CONSELHOS E GT

CONSELHO DE 
COORDENAÇÃO 
ESTRATÉGICA (CCE)

IMAZON 
Instituto Homem e o Meio Ambiente 
da Amazônia
(coordenação, sociedade civil organizada)
Andréia Pinto e Luís Oliveira Jr.

EMBRAPA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(vice-coordenação, instituições acadêmicas e de 
pesquisa)
Milton Kanashiro e Joice Ferreira

Associação Indígena Comunitária Mainumy 
(sociedade civil organizada - associação)
Arlete Guajajara

ISA  
Instituto Socioambiental 
(sociedade civil organizada) 
Rodrigo Junqueira e Eduardo Malta

Matchmaking Brazil 
(empresas) 
Bernhard J. Smid e Victor Silva

Museu Paraense Emilio Goeldi 
(instituições acadêmicas e de pesquisa) 
Marlúcia Martins e Alberto Akama

TNC 
The Nature Conservancy
(sociedade civil organizada) 
Rodrigo Freire e Thais Ferreira Maier

VAGAS PREENCHIDAS EM 2020

INPA - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 
(instituições acadêmicas e de pesquisa)
Gil Vieira e Newton Falcão.

100% Amazonia 
(empresas)
Fernanda Stefani e Pollyana Coelho Sousa

Suzano S.A. 
(empresas)
Ana Paula Pulito e Bruna R. de Araújo Pereira.

VAGAS VACANTES
 
Instituições governamentais (3 vagas). 
As vagas ficarão vacantes até que haja manifestação de interesse.

GRUPO DE TRABALHO TÉCNICO  
 
• Ação Ecológica Guaporé – Ecoporé;
• Amazônia Socioambiental;
• BVRio;
• Conservação Internacional;
• Fundação Black Jaguar;
• Imazon;
• Instituto Socioambiental;
• Embrapa;
• Museu Emílio Goeldi;
• Rede Mulher Florestal;
• TNC;
• Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA);
• WWF Brasil.

SECRETARIA EXECUTIVA
 
Danielle Celentano 
Secretária executiva 
alianca.restauracao.amazonia@gmail.com 

Conservação Internacional 
Instituição sede
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Aliança é formada por 80 instituições-membro (10 governamentais, 13 instituições acadêmicas e de pesquisa, 21 
empresas e 36 da sociedade civil, incluindo associações). Nesse ano, fizemos um Levantamento da presença de homens 
e mulheres na Aliança  através da sua base de representes e suplentes de instituções-membros e pessoas físicas 
associadas chegou-se ao dado que são 66 homens e 46 mulheres, totalizando 109 pessoas diretamente envolvidas 
na Aliança pela Restauração na Amazônia.

MEMBROS

ASSOCIAÇÕES
• Associação do Grupo Indígena Agitasi
• Associação Indígena Comunitária Mainumy
• Associação Rede de Sementes do Xingu
• Associação Zane Kàg haw
• Associação do Grupo Indígena Boraceia

EMPRESAS PRIVADAS
• 100% Amazonia
• Bioflora tecnologia da restauração / NBL Engenharia 
Ambiental EIRELI EPP
• Agropalma
• Amazônia Socioambiental (DC Amazônia Serviços Sociais e 
Ambientais)
• Arroba Agrícola e Florestal LTDA
• Belterra Agroflorestas
• FILMAMBIENTE FESTIVAL
• Grupo AFB
• Grupo Arboris
• Maramazon Turismo
• Matchmaking Brazil
• Revista Amazônia
• Rock in Rio
• Suzano Papel Celulose S.A
• Toro Gastronomia Sustentável
• AMATA
• Amazon Tree Climbing
• Cortesia
• Florestas Engenharia
• Harpia Meio Ambiente EIRELI ME
• Skymarket
• Toda Vida

INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS E DE PESQUISA
• Universidade do Estado do Pará
• BRC - Biodiversity Research Consortium Brazil Norway
• ECOTROPICOS - Ecologia, Conservação e Restauração 
ecológica de Florestas Tropicais
• EMBRAPA
• Instituto Nacional de pesquisa da Amazonia
• Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF/LCB/
ESALQ/USP)
• Museu Goeldi
•Universidade do Estado do Pará (Campus Paragominas)
• Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
• Universidade Federal do Oeste do Pará
• Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)
• Universidade do Estado do Pará (Centro de Ciências Naturais 
e Tecnologia)
• Universidade Federal do Amazonas

INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS
• FAPESPA
• ICMBio/Rebio Gurupi
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/AC
• Fórum de Secretários da Amazônia
• Funai
• Ideflor-Bio
• Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de 
Rondônia
• Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas
• Secretária de Meio Ambiente de Roraima

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS (ONGS)
• Ação Ecológica Guaporé - Ecoporé
• Amazoniatech
• Associação das Mulheres Indígenas do Gurupi
• Associação Educação e Meio Ambiente
• BVRrio
• Centro de Estudos Rio Terra
• Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (FSC Brasil)
• Conservação Internacional (CI-Brasil)
• Fundação Avina
• Fundação Black Jaguar
• Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável 
(FBDS)
• International Union for Conservation of Nature (IUCN)
• Instituto Beraca
• Instituto Abraço
• Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
• Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
• Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 
(IMAZON)
• Instituto Igarapé Nhamundá
• Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS)
• Instituto para a Conservação e Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia (Idesam)
• Instituto Peabiru
• Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)
• Instituto Socioambiental (ISA)
• Mãos que Plantam
• Noolhar
• Projeto Saúde e Alegria
• Rede Mulher Florestal
• Solidaridad
• SOS Amazônia
• The Nature Conservancy (TNC)
• World Resources Institute (WRI)
• World Wide Fund for Nature (WWF)
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APOIAMOS

SECRETARIA EXECUTIVA

CONSELHO DE  COORDENAÇÃO ESTRATÉGICO (CEE) EM 2020

Site: https://aliancaamazonia.org.br/

E-mail: alianca_restauracao_amazonia@gmail.com

Facebook: /aliancaamaozonia

Instagram: @aliancaamazonia

Linkedin: /aliancaamazonia

Youtube: https://www.youtube.com/aliançapelarestauraçãonaamazonia 

Twitter: https://twitter.com/aliancaamazonia

https://aliancaamazonia.org.br/
mailto:alianca_restauracao_amazonia%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/aliancaamazonia
https://www.instagram.com/aliancaamazonia/
https://www.linkedin.com/company/alian%C3%A7a-pela-restaura%C3%A7%C3%A3o-na-amaz%C3%B4nia/
https://www.youtube.com/aliançapelarestauraçãonaamazonia
https://twitter.com/aliancaamazonia

