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APRESENTAÇÃO
O ano de 2021 marcou o início da Década das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas.
O ano também teve decisões importantes na Arena Internacional que terão impacto direto na agenda
de restauração na Amazônia. Entre elas, na 26ª Conferência das Partes sobre Mudança do Clima (COP
26) realizada em novembro em Glasgow na Escócia, foram aprovadas regras para a regulamentação do
mercado internacional de carbono. Enquanto isso na Amazônia, 1,3 milhão de hectares de florestas
foram derrubados, e a violência e a vulnerabilidade social aumentaram. Mostrando que a distância entre
a realidade e os discursos, as leis nacionais e os acordos internacionais, ainda é imensurável no Brasil.
Nesse cenário, a importância de movimentos e articulações multisetoriais e multi-institucionais como
a Aliança pela Restauração na Amazônia é superlativa. Neste ano os membros da Aliança definiram o
plano estratégico que irá guiar as ações nos próximos cinco anos. Ficou definida a missão da Aliança,
reforçando que a restauração é uma estratégia integrada à conservação das florestas e ao bem-estar
humano. Também foram definidos os valores que inspiram e conectam o grupo, e o primeiro deles é o
Amor à Amazônia. Como coletivo entendemos que a agenda de restauração é um meio para promover
uma transição socioeconômica sustentável real na região, com respeito a diversidade biológica e
sociocultural. A restauração não pode ser paliativa, efêmera e nem espaço para oportunismo.
Como irão ver nesse relatório, a Aliança realizou muitas atividades 2021. Aprimoramos nossa governança
e forma de trabalho, consolidamos e fortalecemos parcerias estratégicas com outros movimentos
regionais e nacionais, colaboramos no desenvolvimento de ferramentas importantes para monitorar
a restauração, organizamos e participamos de diversos eventos técnico-científicos e de divulgação da
restauração, tivemos destaques na mídia regional e nacional, melhoramos nossa comunicação, entre
outras atividades. Este ano também tivemos eleições! Em dezembro, durante a Assembleia de Membros
de 2021, apresentamos as instituições que irão compor a estrutura de governança (Secretaria Executiva
e Conselho de Coordenação Estratégico) em 2022 e 2023. Depois de quatro anos consecutivos na
Conservação Internacional do Brasil (CI-Brasil), a secretaria executiva será hospedada pela The Nature
Conservancy (TNC). Obrigada CI-Brasil! Sucesso TNC!
Aproveito a oportunidade para agradecer todas as instituições que apoiaram diretamente o trabalho da
Aliança nesse ano, seja com recursos financeiros ou com seu tempo de trabalho. Agradeço à CI-Brasil
pela oportunidade de estar à frente desse movimento nos últimos dois anos. O sentimento é de missão
cumprida!

Danielle Celentano
Secretária executiva da Aliança pela Restauração na Amazônia (2020-2021)
pela Conservação Internacional (CI-Brasil)
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QUEM SOMOS
A Aliança pela Restauração na Amazônia é uma articulação multi-institucional e multissetorial estabelecida em 2017
que trabalha como catalisadora e amplificadora da agenda de restauração na Amazônia. Em setembro de 2021, como
resultado de um processo de planejamento estratégico participativo realizado com os seus membros, a Aliança definiu
sua missão, visão, valores, objetivos e ações estratégicas.
Missão: “Articular múltiplos atores para a restauração na Amazônia como estratégia integrada à conservação e com
benefícios socioeconômicos compartilhados.”
Visão de futuro: “Ser um espaço de referência na integração e interlocução multisetorial para dar escala à restauração
na Amazônia.”
Foram estabelecidos também 5 valores que inspiram, conectam e sustentam o trabalho da Aliança:

1

AMOR À AMAZÔNIA: Valorização e respeito às diversas formas de vida que coexistem na
Amazônia e a promoção do seu bem-viver.

2

RESPEITO MÚTUO: Respeito à diversidade de pessoas e organizações, suas particularidades
e saberes.

3
4
5

ESPAÇO PARTICIPATIVO: Conexão e intercâmbio de conhecimentos e experiências, com
diálogo inclusivo e ampla representatividade.

COMPROMISSO: Processos e resultados construídos com base na ciência, conhecimentos
tradicionais e de acordo com as leis nacionais e convenções internacionais.

TRANSPARÊNCIA: Processos de gestão, governança e comunicação transparentes e
acessíveis.

A partir de agora um conjunto de 17 objetivos estratégicos e 57 ações vão guiar a Aliança pelos próximos 5 anos,
dando sustentação e impacto ao trabalho do coletivo.
Hoje a Aliança é formada por 66 instituições-membro (1 governamental, 10 instituições acadêmicas e de pesquisa,
16 empresas e 39 da sociedade civil, incluindo associações) e 19 pessoas físicas (anexo 1). Em 2021 ingressaram 21
novas organizações, além de 15 pessoas físicas. 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 ficou sediada na Conservação Internacional (CI-Brasil)
até dezembro de 2021 e a partir de janeiro de 2022 ficará na The Nature Conservancy do Brasil (TNC).
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ATUAÇÃO EM 2021
A definição do plano de trabalho de 2021 iniciou na Assembleia de Membros de 2020 realizada de forma virtual no dia 09 de
dezembro de 2020. Com base nas dez recomendações do Position paper ‘Panorama e Caminhos para a Restauração de Paisagens
Florestais na Amazônia’ os membros definiram um conjunto de ações estratégicas para o coletivo. O Plano de Ações Estratégicas
para 2021 entrou em um processo de consulta com todos os membros e foi aprovado pelo Conselho de Coordenação Estratégica
(CCE) em 29 de janeiro de 2021. As ações previstas foram distribuídas em três eixos temáticos, formando-se um Grupo de
Trabalho (GT) para cada eixo.

GOVERNANÇA DA ALIANÇA
•

Conselho de Coordenação Estratégica (CCE): Foram realizadas cinco reuniões ordinárias e uma extraordinária em 2021.

•

Grupos de Trabalho: Foram formados três grupos de trabalho (GTs) para implementação do Plano de Ação da Aliança:
Políticas Públicas, Bioeconomia da Restauração, Pesquisa e Extensão. Foi aprovado um Regimento Interno para a atuação
dos GTs pelo CCE. Com apoio da TNC foi contratado um facilitador para apoiar as atividades dos GTs.

•

Nova política de financiamento: O CCE aprovou nova Política de captação de recursos, incluindo um plano e estratégias
para nortear e viabilizar a atuação da Aliança. O plano prevê que empresas que participam da Aliança deverão aportar
uma contribuição anual de acordo com o porte de suas atividades a partir de 2022, sendo em 2021 a contribuição
foi voluntária.

•

Termo de Reconhecimento da Aliança como Capítulo da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE):
Conforme deliberado na Assembleia de membros de 2020, a Aliança passou a ser o capítulo Amazônia da SOBRE com
objetivo de promover a ciência e a prática da restauração ecológica no Bioma. Um termo foi assinado pelas partes em
14 dezembro de 2021 para oficializar e estabelecer padrões de cooperação entre a SOBRE e a Aliança para benefício
mútuo.

•

Outras Parcerias Estratégicas: Esse ano se consolidou a parceria da Aliança com outros coletivos de extrema importância
no Brasil, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e o Diálogo Florestal. Além disso, a Aliança participou da
criação do Fórum Florestal da Amazonia e seu planejamento estratégico. Outra parceria estratégica foi estabelecida com
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a qual convidou a Aliança para organizar o lançamento
da Década para a Restauração de Ecossistemas no Bioma Amazonia. Essas parcerias foram materializadas através do
desenvolvimento de ferramentas, realização de eventos e outros processos.

•

Novos critérios e fluxos de aprovação de membros: Foram aprovados novos critérios de participação, para os quais é
necessário que seja feita uma autodeclaração de compromissos ambientais. Agora é o CCE que aprova novos membros,
recebendo periodicamente a lista de solicitações de membresia para aprovação.
Política de participação: Declaro que a organização que represento não está envolvida diretamente e
indiretamente com o desmatamento ilegal e outros ilícitos como por exemplo associação ao trabalho análogo
à escravidão, litígio judicial com comunidades tradicionais/indígenas e trabalho infantil.
•

Recadastramento dos membros da Aliança: realizado visando atualizar dados de contato e adequação
aos novos critérios de participação. Novos membros já têm este requisito como obrigatório no momento
da adesão.

•

Pessoas físicas: a partir deste ano podem se tornar membros da Aliança pessoas físicas com experiência
comprovada em restauração na Amazônia, todavia sem possibilidade de integrar o CCE.
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•

Eleições: Conforme regimento interno, o mandato da Secretaria executiva e Conselho de Coordenação Estratégica
(CCE) é de dois anos. Esse ano as candidaturas ocorreram de forma virtual através de formulário entre os dias 27 de
agosto e 29 de outubro. A votação se deu de forma virtual entre 16 de novembro a 06 de dezembro de 2021. Os
resultados das eleições foram apresentados na Assembleia de Membros 2021 realizada em 09 de dezembro de 2021
e lavrados na Ata da Assembleia.
•

Secretaria executiva: Foi eleita por aclamação a nova Secretaria Executiva, que a partir de janeiro de 2022
passa a ser a The Nature Conservancy do Brasil (TNC).

•

Conselho de Coordenação Estratégica (CCE), passa a ter a seguinte composição a partir de janeiro de 2022:

•

Segmento Academia & Pesquisa:

•

•

•

Embrapa Amazônia Oriental: Milton Kanashiro (representante) e Joice Nunes Ferreira (suplente);

•

MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi: Alberto Akama (representante) e Rogério Rosa da Silva
(suplente);

•

UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia: Lívia Rangel (representante) e Paulo Cesar Flores
Júnior (suplente).

Segmento Empresas Privadas:
•

100% Amazônia: Fernanda Carvalho Stefani (representante) e Maisa Correia (suplente);

•

Suzano: Ana Paulo Pulito Silva (representante) e Bruna Rayane de Araujo Pereira (suplente);

•

Matchmaking Brazil: Bernhard J. Smid (representante) e Mariana Calado (suplente).

Segmento Organizações da Sociedade Civil I (ONGs):
•

CI- Brasil- Conservação Internacional do Brasil: Miguel Moraes (representante) e Frank Pantoja
(suplente);

•

Imazon: Andréia Pinto (representante) e Carlos Alexandre da Cunha (suplente);

•

ICRAF: Andrew Miccolis (representante) e Henrique Marques (suplente).

•

Segmento Governo (3 vagas): Não tivemos candidaturas para o setor Governamental, vagas que ficarão
vacantes até que haja manifestação de interesse de algum membro deste segmento. Recebemos no dia
16 de dezembro de 2021 a manifestação de interesse do Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MAPA) para
participação no conselho (Titular: Lizane Soares Ferreira e Suplente: Fernando Castanheira Neto), essa
solicitação será deliberada pela nova gestão em 2022.

•

Segmento Organizações da Sociedade Civil II (Associações de Povos Indígenas, comunidades tradicionais
e agricultores familiares – 3 vagas): novo segmento com composição vaga até que haja manifestação de
interesse de algum membro deste segmento.
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DA ALIANÇA
O plano estratégico é um guia para que as pessoas que participam da Aliança caminhem em direção
ao destino desejado. O destino está traçado, os meios estão definidos, mas o caminho é dinâmico
e pode mudar a qualquer momento. Assim, deve ser flexível e dinâmico, gerando resiliência para o
coletivo diante de novos desafios e oportunidades. O Plano Estratégico do Aliança pela Restauração
na Amazônia foi construído com a participação do Conselho, 51 membros e com a consultoria
técnica e facilitação da Matres Socioambiental., contratada com recursos da TNC.
O processo de planejamento estratégico iniciou com 3 reuniões realizadas junto ao Conselho de
Coordenação Estratégica em agosto, coleta de informações através de entrevistas e via questionário
online. Depois, foram realizadas 3 sessões conjuntas de construção do plano estratégico com os
membros da Aliança conforme as figuras a seguir:

Sessões com o Conselho

Sessões com a Assembleia

Com os resultados do Planejamento Estratégico, o próximo passo é a priorização dos objetivos e ações estratégicas para construir
o Plano de Ação 2022 juntamente a Assembleia de membros. Essa atividade será desenvolvida pela nova Secretária Executiva no
primeiro trimestre de 2022.
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DIRETRIZES, PROTOCOLOS E PLATAFORMAS PARA O MONITORAMENTO
DA RESTAURAÇÃO
Diretrizes para o Monitoramento da Restauração no Bioma Amazônia
A Aliança está desenvolvendo uma publicação
com diretrizes para o monitoramento da
restauração na Amazônia. O trabalho está sendo
realizado pelo Instituto Socioambiental (ISA),
liderado por Eduardo Malta, Ciro Moura e Daniel
Vieira. O desenvolvimento deste documento teve
uma fase de Pesquisa (literatura, legislação outros
estados etc.), aplicação de questionário com 23
informantes-chave, consultas e reuniões com 20
especialistas e funcionários de órgão estaduais
(4 secretarias), e uma oficina com 45 pessoas
(30 instituições) em março, além das reuniões
e consultas com o comitê de acompanhamento
técnico formado por membros da Aliança (Andréia
Pinto, Andrew Miccolis, Catarina Jakovac, Danielle Celentano, Joice Ferreira, Julio R. C. Tymus, Lívia Rangel e Marlúcia Martins).
Após avaliação da primeira versão do documento foram solicitadas revisões, que deverão ser entregues pelo ISA no primeiro
trimestre de 2022. A iniciativa contou com apoio financeiro inicial da CI-Brasil e da WRI Brasil, junto com a TNC que apoiará
a diagramação e design, também foi aprovado pela FAPESPA apoio para divulgação da iniciativa. Novos apoios e recursos
serão necessários para garantir testes em campo, publicações, vídeos e eventos estratégicos relacionados ao tema.

Protocolo de monitoramento da restauração via sensoriamento remoto
Com o ganho de escala da restauração é fundamental desenvolver ferramentas de monitoramento que sejam eficientes e
de baixo custo. Nesse sentido, a Aliança é parceira do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica no desenvolvimento do
‘Protocolo de Monitoramento da Restauração via Sensoriamento Remoto’. O trabalho está sendo elaborado por diversos
especialistas em parceria com Laboratório de Silvicultura Tropical (Lastrop/USP) e Laboratório de Processamento de Imagens
e Geoprocessamento (Lapig/ UFG), com apoio técnico e financeiro da TNC. A participação da Aliança foi aprovada pelo
Conselho e está se dando através da secretaria executiva (Danielle Celentano), coordenação do conselho (Andreia Pinto)
e diversas organizações-membro (TNC, Imazon, CI-Brasil, Embrapa entre outras). Neste ano foram realizadas reuniões e
workshops virtuais com diversos atores para a definição de indicadores e abordagens de mensuração dos mesmos. Espera-se
que o protocolo esteja pronto no primeiro trimestre de 2022.

Observatório da Restauração e Reflorestamento
Na Década da Restauração é fundamental dar transparência e visibilidade
a dados e iniciativas de restauração. O Observatório da Restauração e
Reflorestamento, foi desenvolvido pela Coalização Brasil Clima, Florestas
e Agricultura com apoio de WRI Brasil, Imazon, Pacto pela Restauração da
Mata Atlântica e TNC, e colaboração tecnológica da Aliança. O lançamento
da plataforma ocorreu dia 9 de março de 2021 com um evento online que
contou com a participação da Aliança através da Secretária Executiva Danielle
Celentano e teve cerca de 3 mil visualizações.

Atualização das iniciativas de restauração na Amazônia
Em dezembro de 2020, a Aliança publicou seu position paper com um mapa das 2.773 iniciativas
de restauração identificadas na Amazônia. Essas iniciativas foram identificadas através de uma
consultoria em 2017, levantamento de dados primários e secundários. Em 2021, foi divulgado
um formulário para atualização da base de dados visando mapear novas iniciativas de restauração
florestal no bioma, além disso uma consultoria especializada foi contratada com apoio técnico do
Imazon e financeiro do WRI para além de atualizar a base de dados transformar os pontos das
iniciativas em polígonos de área em restauração.
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Divulgação das iniciativas de restauração na Amazônia
Em junho de 2021 foi lançado o novo site da Aliança. Totalmente remodelado,
visando ser mais intuitivo e de fácil navegação agora conta também com
um SIGWEB desenvolvido pelo WRI com a localização das iniciativas de
restauração, além um formulário permanente onde podem ser incluídas
novas iniciativas. Futuramente, essa plataforma poderá ser utilizada para
integrar outros produtos da Aliança, como o mapeamento da cadeia da
restauração (viveiros, redes de sementes, prestadores de serviço, instituições,
etc), banco de áreas para a restauração e outros.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
SER 2021
Em junho a Aliança estava representada no 9º Congresso Mundial da Sociedade Internacional para a
Restauração Ecológica (SER 2021: A New Global Trajectory - Catalyzing change thought the UM Decade
on Ecosystem Restoration). Com apoio da CI-Brasil, a secretaria executiva Danielle Celentano fez uma
apresentação oral do trabalho ‘Forest Landscape Restoration initiatives in the Brazilian Amazon’ com
resultados do position paper da Aliança em co-autoria com os membros do GT-Técnico 2020.

III Conferência Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE2020)
Em novembro a Aliança marcou presença na SOBRE2020 que ocorreu de forma virtual.
No dia 9 de novembro, a Aliança coordenou dois Simpósios com membros
(Centro de Estudos Rio Terra, CI-Brasil, Diálogo Florestal, Ecoporé,
Embrapa, Imazon, Rede de Sementes do Xingu, e TNC):
•Restauração de Paisagens Florestais na Amazônia (parte 1): desafios e
oportunidades para dar escala à restauração
• Restauração de Paisagens Florestais na Amazônia (parte 2): Estratégias
para fortalecer economias locais e gerar renda para comunidades que
vivem da floresta.
No dia 10 de novembro, a secretária executiva Danielle Celentano representou a Aliança em duas sessões:
• Quais as redes de restauração, como se relacionam com a SOBRE e como estão se preparado para a Década da Restauração
de Ecossistemas?
• Lições aprendidas (mobilização, governança, e avanço técnico-científico), desafios atuais e futuros.
No dia 8 de novembro, em um evento paralelo da SOBRE2020 ocorreu a ‘I Reunião de Coordenação
de Movimentos Subnacionais de Restauração Ecológica’, com representantes das maiores iniciativas
de restauração na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas, visando a criação de estratégias
para a restauração dos biomas brasileiros por meio da integração dos esforços dos seus membros. O
encontro online permitiu uma análise para identificação das fortalezas e fraquezas de cada movimento,
com o objetivo de criar ações sinérgicas de integração e cooperação.

Além disso, foram apresentados 3 resumos nos espaços de poster e vídeo com resultados da Aliança:
• Secretaria executiva: Panorama e Caminhos para a Restauração de Paisagens Florestais na Amazônia.
• GT Políticas-públicas: Cenário da implementação do PRA e PRADAs: Estudo de caso nos estados do Pará e Rondônia.
• GT Bioeconomia: Bioeconomia no centro do debate sobre restauração na Amazônia.
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PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
No dia 26 de março de 2021, a pedido do Conselho de Coordenação Estratégica (CCE), a secretária executiva representou a
Aliança na Audiência Pública do Ministério Público Estadual do Maranhão (MPE-MA) sobre os Impactos da Lei do Zoneamento
Econômico Ecológico da Amazia ZEE-MA (bioma Amazônia). Danielle Celentano em sua fala ressaltou a importância da
restauração e da conservação de florestas secundárias. A gravação está disponível aqui e a participação pode ser vista a
partir do minuto 23’50’’.

PUBLICAÇÕES
Relatório anual de atividades
2020 foi publicado em fevereiro
de 2021, tornando pública e
transparente a atuação da Aliança.

Em junho, o Position Paper elaborado
pela Aliança em 2020 foi traduzido para
o Inglês com apoio da WRI e CI-Brasil e
disponibilizado no site da Aliança.

Publicações em congressos
•

Celentano et al. 2021. Forest Landscape Restoration Initiatives in the Brazilian Amazon. Book of Abstracts: 9th World
Conference on Ecological Restoration (SER 2021), p. 296.

•

Celentano et al. 2021. Panorama e Caminhos para a Restauração de Paisagens Florestais na Amazônia. Livro de resumos
da III Conferência Brasileira de Restauração Ecológica e I Seminário de Sementes Nativas (SOBRE 2020).

•

Rodrigues, F. et al. 2021. Bioeconomia do Centro do Debate sobre Restauração na Amazonia. Livro de resumos da III
Conferência Brasileira de Restauração Ecológica e I Seminário de Sementes Nativas (SOBRE 2020).

•

Da Cruz, D.C. et al. 2021 Cenário da Implementação do PRA e PRADAs: Estudo de caso nos Estados do Pará e Rondônia.
Livro de resumos da III Conferência Brasileira de Restauração Ecológica e I Seminário de Sementes Nativas (SOBRE 2020).

Publicações de divulgação
Artigo com 10 recomendações para a restauração florestal acelerar e ganhar escala na
Amazônia assinado por Danielle Celentano, Andreia Pinto e Miguel Calmon foi publicado no
site do WRI.

APOIO PUBLICAÇÕES DE PARCEIROS
Participação na publicação do Diálogo Florestal, no volume 10 dos “Cadernos do Diálogo” com o tema “Desafios para dar
escala à restauração florestal e o papel da sociedade” onde serão apresentados os arranjos para dar escala à restauração pelos
principais coletivos que promovem a restauração no Brasil e entre eles, a Aliança (prevista para fevereiro de 2022).
A Aliança apoiou a realização de uma pesquisa do grupo de gênero e diversidade do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica
e da SOBRE - Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. O formulário da pesquisa foi distribuído para toda a base de
contatos da Aliança. Os resultados vão integrar estudos científicos.
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PARTICIPAÇÃO EM LIVES E WEBINÁRIOS
Março
Evento ‘O Monitoramento como Ferramenta para o Brasil
Alcançar suas metas de Restauração’ organizado Coalização
Brasil Clima, Florestas e Agricultura com apoio de WRI Brasil,
Imazon, Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e TNC.
Danielle Celentano participou como debatedora, a gravação
está disponível aqui.

Junho
Lançamento da Década da ONU: Evento de lançamento da
Década da ONU para restauração ecossistemas, organizado
pelo PNUMA em parceria com Conservação Internacional e
a Aliança pela Restauração na Amazônia, o evento contou
com as vozes e olhares de representantes do setor público,
setor privado, sociedade civil e povos indígenas. Participaram
Joice Ferreira, da Embrapa, Eduardo Malta, do Instituto
Socioambiental, Bernhard J. Smid, da Matchmaking Brazil,
Benki Piãnko, representando o povo Ashaninka. A moderação foi de Danielle Celentano, CI-Brasil e Aliança pela Restauração
na Amazônia e a gravação está disponível aqui.
Apoio na divulgação de eventos do membro Centro de
Estudos Rio Terra

Série de webinar sobre Programas de Regularização Ambiental (PRA) e Projetos de Recuperação de Áreas Degradas
(PRADAs) realizado pelo Diálogo Florestal em parceria com Aliança.
Webinar Rondônia: participaram o Coordenador de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural da Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), Geovani Marx Rosa, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de Rondônia (Faperon), Hélio Dias de Souza, a vice-presidente e gerente de Geotecnologias e Pesquisa do Centro de Estudos
Rioterra, Fabiana Barbosa Gomes, e o pesquisador da Embrapa Rondônia, Henrique Nery Cipriani. A abertura ficou por conta
da secretária executiva da Aliança pela Restauração na Amazônia, Danielle Celentano e moderação foi de Fernanda Rodrigues,
secretária executiva do Diálogo Florestal. A gravação está disponível no canal Youtube da Aliança pela Restauração na Amazônia.

Julho
Webinar Pará: participaram Danielle Celentano, da Aliança
pela restauração na Amazônia, Luiz Edinelson Cardoso e
Cardoso e Yago Borges de Souza da SEMAS , Cláudia Mendes
da CNA Brasil, Gabriela Savian, do IPAM e Joice Nunes
Ferreira da Embrapa e UFPA. A moderação foi da secretária
executiva do Diálogo Florestal, Fernanda Rodrigues. O
evento teve transmissão e está disponível no canal Youtube
da Aliança pela Restauração na Amazônia.
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Agosto
Webinar “Recuperação da cobertura vegetal e sua
importância para a conservação da biodiversidade”.
Realizado pelo Centro de Estudo Rio Terra, com moderação
de Alexis Bastos, o evento contou com o apoio da Aliança
e participação de Danielle Celentano como palestrante com
o tema “Métodos de recuperação: como criar ambientes
biodiversos”. A gravação está disponível aqui.

Outubro
Seminário Recuperação da Vegetação Nativa: Oportunidade
e Desafios no Brasil.
Marlúcia Martins – Museu Paraense Emilio Goeldi e integrante
do Conselho de Coordenação Estratégica da Aliança pela
Restauração na Amazônia participou da sessão “Iniciativas da
sociedade civil, academia e setor privado para a recuperação
da vegetação nativa no Brasil”, com moderação de Miguel
Moraes da CI-Brasil. A gravação está disponível aqui.

Novembro
A Aliança apoiou o Festival Filmambiente que aconteceu entre 28 de outubro e 03 de
novembro. Na programação, foi incluído o painel “Uma Década para Restaurar” com a
presença de Andreia Pinto (Imazon, coordenadora do conselho da Aliança), Mateus Couto
(PNUMA) e mediação de Rafael Chaves da SOBRE (mediador).

Aliança participou da mesa redonda ‘O manejo florestal sustentável e a bioeconomia para
desenvolvimento endógeno na Amazônia’ com Milton Kanashiro (Embrapa do Conselho)

Encontro Nacional do Diálogo Florestal. Dia 18 de
novembro foi realizado painel sobre a “Implementação
dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) no Brasil
– avanços e perspectivas nacionais”, que contou com a
participação da Aliança pela restauração na Amazônia:
Joice Nunes Ferreira, Embrapa Amazônia Oriental; Pacto
pela restauração da Mata Atlântica: Maria Otávia Crepaldi;
Observatório do Código Florestal: Roberta Del Giudice e
Diálogo Florestal: Fernanda Rodrigues. A gravação da sessão
pode ser vista aqui.
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ALIANÇA NA MÍDIA
Matéria publicada na Revista Página22 por Sérgio Adeodato
mostra o movimento de alianças, pactos e outras articulações
regionais como forma de trocar experiências, juntar forças e
viabilizar a restauração ecológica em maior escala. A Aliança
pela restauração na Amazônia integra a reportagem.

A Revista Globo Rural publicou o artigo Restauração ambiental
é bom negócio para o produtor e para o planeta com coautoria do Dr. Milton Kanashiro, da EMBRAPA que é vicecoordenador do Conselho Aliança.

Diário do Pará publicou matéria especial ‘Aliança pela
Amazônia unidos em um esforço comum’ sobre restauração
florestal e a Aliança, com participação da Dra Joice Ferreira,
da Embrapa e do Conselho da Aliança.

Participação das conselheiras Dra Joice Ferreira e Dra Andréia
Pinto no podcast ‘Amar e Preservar: práticas de preservação
ambiental’ realizada pelo Diário do Pará com patrocínio da
Hydro.

Participação em podcast: Com o tema “Década da Restauração de Ecossistemas
do Programa da ONU para o Meio Ambiente” o podcast Tom da Mata recebeu
os representantes dos principais coletivos que atuam em três biomas brasileiros:
Danielle Celentano, da Aliança pela Restauração na Amazônia, Thiago Belote,
especialista em Restauração do WWF-Brasil e membro da Rede Araticum e
Alex Mendes, secretário executivo do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.
Com a apresentação da jornalista Paulina Chamorro, o podcast Tom da Mata é
uma realização do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e tem o apoio do
WRI Brasil e KAWA Estratégias Sustentáveis, com a produção da Compasso
Coolab e coordenação de Ludmila Pugliese e Bruno Calixto.
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BALANÇO DAS ATIVIDADES DO GRUPOS DE TRABALHOS (GTS)
GT de Pesquisa e Extensão (23 participantes)
Com o objetivo de gerar, sistematizar e difundir conhecimentos e informação sobre restauração, o GT teve suas ações
orientadas por duas recomendações do Position Paper: (1) Priorizar áreas para restauração, e (2) Investir em ensino,
pesquisa, desenvolvimento, inovação e extensão. Entre as atividades realizadas em 2021 destacam-se (1) Disseminação das
recomendações do position paper 2020 e resultados de pesquisas técnico-científicas sobre restauração em diversos eventos
e reuniões; (2) Início da atualização do position paper coletando informações sobre iniciativas de restauração via formulário;
e (3) Elaboração de Nota Técnica às Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) identificando lacunas de conhecimento no tema
restauração florestal (em desenvolvimento). Para isso, o GT Pesquisa e Extensão elaborou um formulário que foi divulgado
entre membros para Aliança, solicitando o compartilhamento entre pesquisadores(as) de suas instituições. Com base nos
resultados deste questionário serão traçadas em 2022 as linhas de prioridades de pesquisa a serem fomentadas na região.
O GT também elaborou um Plano de Comunicação para a Aliança, sob a liderança de Marcelo Ferronato (Ecoporé), o plano
está em revisão pelos membros do GT e será entregue a nova secretaria executiva em 2022.

GT de Políticas Públicas (14 participantes)
Com o objetivo de contribuir para formulação e implementação de políticas públicas e de posicionamentos que favoreçam
a restauração, o GT teve suas ações orientadas por quatro recomendações do Position Paper: (1) Priorizar a implementação
dos compromissos internacionais e das políticas nacionais; (2)Implementar os programas de regularização ambiental (PRAs)
estaduais; (3) Regulamentar o uso e manejo de áreas em regeneração natural; e (4) Criar e promover iniciativas de pagamento
por serviços ambientais (PSA). Entre as atividades realizadas em 2021 destacam-se (1) Disseminação das recomendações do
position paper 2020 em diversos eventos e reuniões; (2) Colaboração com o Diálogo Florestal, sendo o GT ponto-focal, na
realização de 2 webinars sobre implementação de Programas de Regularização Ambiental (PRA) e Projetos de Regularização
Ambiental (PRADAs) nos Estados do Pará e Rondônia; (3) Elaboração e aprovação de resumo sobre os webinars realizados em
parceria com o Diálogo Florestal para a Conferência da SOBRE. Para 2022, o GT deverá avançar na realização de diagnóstico
e elaboração uma carta de recomendações, considerando potenciais contribuições dos membros da Aliança à implementação
dos PRAs e demais mecanismos de restauração além de estudar a criação de grupo de relacionamento com governos para
ações de advocacy e comunicação das recomendações dos documentos produzidos, além de fortalecer a comunicação com
o setor privado e outros segmentos da sociedade.

GT de Bioeconomia da Restauração (22 participantes)
Com o objetivo de impulsionar a economia da restauração florestal, estimulando todos os elos da cadeia produtiva, gerando
oportunidades de negócios, trabalho e renda, o GT teve suas ações orientadas em (1) Identificar principais agentes que atuam
nas cadeias de bioeconomia da restauração (redes de sementes, viveiros, produtos florestais madeireiros e não-madeireiros,
etc.) e oportunidades para o fortalecimento de negócios, divulgar no site da Aliança no formato de um portfólio virtual, e
(2) Promover a capacitação e a participação no mercado da bioeconomia da restauração incluindo em especial associações/
organizações comunitárias. Entre as atividades realizadas em 2021 destacam-se (1) realização de reunião para discutir o
conceito de bioeconomia no contexto da restauração, (2) elaboração de um formulário para mapear as cadeias de bioeconomia
da restauração; e (3) elaboração e aprovação de resumo sobre o tema bioeconomia com base no conteúdo do position paper
para a conferência da SOBRE.

COMUNICAÇÃO
A comunicação é uma das principais ferramentas para promover a sensibilização e conscientização do público sobre a
necessidade de conservação e restauração na Amazônia. A Comunicação da Aliança tem sido orgânica, através das organizações
membro e poucos recursos destinados para alavancagem da iniciativa. Algumas ações realizadas em 2021:

Novo site da Aliança
Em junho de 2021 foi lançado o novo site da Aliança (https://aliancaamazonia.org.br/),
com apoio financeiro da CI-Brasil.. Totalmente remodelado, visando ser mais intuitivo
e de fácil navegação agora conta também com uma seção de notícias e a incorporação
de um SIGWEB desenvolvido pela WRI na página com a localização das iniciativas de
restauração. A hospedagem do site está garantida até dezembro de 2022.
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• Elaboração de proposta de plano de comunicação pelo
GT Pesquisa e Extensão liderado pela Ecoporé. Essa
proposta está em revisão pelos membros do GT e irá ser
repassada a nova secretara executiva em 2022.
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Clipping
Inserções da Aliança na mídia (clipping) em 2021:
TÍTULO

LINK

Conheça e ajude instituições que
trabalham para o reflorestamento no
Brasil

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/02/21/conheca-e-ajude-instituicoes-que-trabalham-para-o-reflorestamento-no-brasil.ghtml

10 recomendações para a
restauração florestal acelerar e
ganhar escala na Amazônia

https://www.ecycle.com.br/10-recomendaasoes-para-a-restauraasao-florestal-acelerar-e-ganhar-escala-na-amazonia/

Plataforma reúne dados de
restauração, reflorestamento e
regeneração natural no Brasil

https://revistagloborural.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2021/03/plataforma-reune-dados-de-restauracao-reflorestamento-e-regeneracao-natural-no-brasil.html

Observatório mostra onde, quanto
e quem está fazendo restauração
florestal no Brasil

https://www.ecycle.com.br/observatorio-mostra-onde-quanto-e-quem-esta-fazendo-restauraasao-florestal-no-brasil/

Como a devastação da Amazônia
piora o clima no resto do Brasil

https://www.aosfatos.org/noticias/como-devastacao-da-amazonia-piora-o-clima-no-resto-do-brasil/

A regeneração natural assistida,
seus benefícios e seu poder para dar
escala à restauração

https://www.ecycle.com.br/a-regeneracao-natural-assistida-seus-beneficios-e-seu-poder-para-dar-escala-a-restauracao/
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OUTRAS ATIVIDADES
• Atualização da base de instituições-membro. Realização de contato com todas as instituições-membro para atualização
cadastral incluindo os requisitos da nova política de associação e auto-declaração, solicitação de inclusão no grupo de
WhatsApp e composição do GT.
• Reuniões do Conselho de Coordenação Estratégica. Em 2020 foram realizadas 06 reuniões virtuais (cinco 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 09/12/2021, a 4ª Reunião Ordinária da Assembleia
de Membros contou com 44 participantes, de 30 instituições-membro.

CAPTAÇÂO DE RECURSOS
• A Conservação Internacional apoiou os trabalhos da Aliança através da hospedagem da secretaria executiva e pagamento
dos honorários da secretaria executiva (tempo parcial);
• A Conservação Internacional financiou a atualização e hospedagem do novo site;
• A Conservação Internacional e WRI pagaram os custos da consultoria para o desenvolvimento do Protocolo de Monitoramento.
TNC financiou a diagramação;
• O WRI viabilizou a tradução do Position Paper para inglês;
• O WRI apoiou a contratação de consultoria para atualização do position paper da Aliança;
• A TNC pagou os custos de Denis Conrado para facilitação dos GTs;
• A TNC apoio o planejamento estratégico, arcando com os custos de contratação da consultoria Matres Socioambiental;
• A Suzano apoiou a Assembleia com a contratação da consultoria Matres Socioambiental;
• Diversas instituições apoiam a Aliança com o tempo de seus colaboradores que participam do Conselho e dos Grupos de
Trabalho (GTs).

Elaboração de proposta para o edital “Vozes pela Ação Climática”
Sob a liderança do Imazon e com apoio da Secretaria Executiva, foi elaborada uma proposta
simplificada intitulada “Vozes de povos e comunidades tradicionais da Amazônia na agenda
da restauração florestal pelo equilíbrio climático” em resposta ao edital lançado pela AVINA
para apoio de projeto. O objetivo da proposta enviada era através da comunicação e de
capacitações levar a Aliança mais próxima das comunidades tradicionais e povos indígenas.
Todavia, a proposta não foi contemplada.
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CONSELHO
Conselho de Coordenação Estratégica (CCE) 2020 - 2021
• Instituto Homem e o Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON (coordenação, sociedade civil organizada):
Andréia Pinto e Luís Oliveira Jr.
• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (vice-coordenação, instituições acadêmicas e de
pesquisa): Milton Kanashiro e Joice Ferreira.
• Instituto Socioambiental – ISA (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.
• The Nature Conservancy – TNC (sociedade civil organizada): Rodrigo Freire e Thais Ferreira Maier.

Vagas preenchidas em 2021
• Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia - INPA (instituições acadêmicas e de pesquisa): Gil Vieira e
Newton Falcão.
• 100% Amazonia (empresas): Fernanda Stefani; Maisa Correia.
• Suzano S.A. (empresas): Ana Paula Pulito e Bruna R. de Araújo Pereira.

Secretaria Executiva 2020 - 2021
• Secretária executiva: Danielle Celentano (alianca.restauracao.amazonia@gmail.com)
Instituição sede: Conservação Internacional.
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ANEXO 1: MEMBROS INSTITUCIONAIS
Em dezembro de 2021 a Aliança contou com 66 instituições-membro (Figura 1 e Tabela 1), e 19 membros na
categoria pessoa física (Tabela 2). Atualmente, 41% dos membros são mulheres (incluindo titulares e suplentes)

MEMBROS POR SEGMENTO

MEMBROS POR GÊNERO

Instituições membro em dezembro de 2021 (Tabela 1).
ENTIDADE

SEGMENTO

100% Amazonia

Empresas Privadas

Ação Ecológica Guaporé - Ecoporé

ONG

AGROFLORA PROJETOS & CONSULTORIA

Empresas Privadas

Agropalma

Empresas Privadas

Amazônia Socioambiental (DC Amazônia Serviços Sociais e Ambientais)

Empresas Privadas

Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta

ONG

Associação Educação e Meio Ambiente

ONG

Associação Rede de Sementes do Xingu

Associações

Associação Zane Kàg Haw

Associações

Belterra Agroflorestas

Empresas Privadas

BRC - Biodiversity Research Consortium Brazil Norway

Ensino & Pesquisa

BVRrio

ONG

CATALISA - Rede de Cooperação para Sustentabilidade

ONG

Centro de Estudos Rio Terra

ONG

Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (FSC Brasil)

ONG

Conservação Internacional (CI-Brasil)

ONG

Diálogo Florestal

ONG

EMBRAPA

Ensino & Pesquisa

FILMAMBIENTE FESTIVAL

Empresas Privadas

Fundação Avina

ONG

Fundação Black Jaguar

ONG

Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS)

ONG

Future of the Amazon foundation

ONG

Harpia Meio Ambiente EIRELI ME

Empresas Privadas

ICRAF - CONSELHO INTERNACIONAL DE PESQUISA AGROFLORESTAL

Ensino & Pesquisa

Instituto Abraço

ONG

Instituto Beraca

ONG

Instituto Centro de Vida

ONG

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

Ensino & Pesquisa
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Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)

ONG

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON)

ONG

Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS)

ONG

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia (INPA)

Ensino & Pesquisa

Instituto para a Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam)

ONG

Instituto Peabiru

ONG

Instituto Rede Terra

ONG

Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN)

ONG

Instituto Socioambiental (ISA)

ONG

Instituto Tecnológico Vale

Empresa

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

ONG

Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF/LCB/ESALQ/USP)

Ensino & Pesquisa

Laboratório de Ecologia, Conservação e Restauração ecológica de Florestas Tropicais - ECOTROPICOS

Ensino & Pesquisa

Matchmaking Brazil

Empresas Privadas

Meli Bees Network

ONG

Meteonorte Meteorologia

Empresas Privadas

Museu Goeldi

Ensino & Pesquisa

Projeto Saúde e Alegria

ONG

Rede Mulher Florestal

ONG

RestaurAgro

Empresas Privadas

Seed Restauro

Empresa

Serviço Florestal Brasileiro

Instituições
governamentais

SITAWI

ONG

Solidaridad

ONG

SOS Amazônia

ONG

Suzano Papel Celulose S.A

Empresas Privadas

The Nature Conservancy (TNC)

ONG

Tipiti

Empresas Privadas

Toro Gastronomia Sustentável

Empresas Privadas

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Ensino & Pesquisa

Universidade Federal do Amazonas

Ensino & Pesquisa

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Ensino & Pesquisa

Via Green Institute

ONG

WeForest

ONG

World Resources Institute (WRI)

ONG

World Wide Fund for Nature (WWF)

ONG

XIBÉ

Empresas Privadas

Pessoas físicas membro em dezembro de 2021 (Tabela 2).
Ana Carla Barros de Souza

Inae Vilhena de Souza

Ana Cristina Mendes de Oliveira

João Augusto

Ana Rosa Rabelo de Lima

Judson Ferreira Valentim

Antonio Matamoros

Luís Otávio Meliande

Carlos Germano Ferreira Costa

Luiza Montoya Raniero

Catarina Conte Jakovac

Luzio de Jesus Costa Rocha

Claudia Maria Carneiro Kahwage

Seidel Ferreira dos Santos

Daniel Palma Perez Braga

Time i Assurini

Denis Conrado da Cruz

Viviane Figueiredo Souza

Finho Levy
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SECRETARIA EXECUTIVA

SOMOS UM CAPÍTULO

APOIAMOS

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

