


Professores 
capacitados 

Ribeirinhos
capacitados 

Alunos matriculados em séries 
regulares nas escolas sediadas nos 

NCSs mantidos pela FAS

409 1.110 577
EDUCAÇÃO E
CIDADANIA

DESTAQUES

Participação feminina 
em projetos e eventos 

realizados

Associações 
apoiadas

Encontros de Lideranças 
realizados (acumulado 

desde 2010)

66% 15 33
EMPODERAMENTO

Média de famílias 
beneficiadas

Comunidades
beneficiadas

Investidos em projetos 
estratégicos de geração 

de renda GERAÇÃO
DE RENDA

9.060 582 472.608

Empreendimentos 
apoiados

EMPREENDEDORISMO

50
Faturamento dos 

empreendimentos 
de turismo

Valores investidos em 
empreendedorismo

265.752

Centros de atendimento 
implantados

(pólos de conectividade)  

Pessoas 
beneficiadas

Teleatendimentos
de saúde realizados

SAÚDE 
(*)

9596.144 1.118

DESTAQUES

4.112.517

(*) A atenção básica de saúde é uma ação dos municípios. 

Municípios
atendidos

46



Investidos no 
Programa Bolsa FlorestaCONSERVAÇÃO

AMBIENTAL

Famílias 
beneficiadas

 8.423 
Pessoas 

beneficiadas

37.439
Comunidades
beneficiadas

5825.121.100 

Notícias veiculadas 
na imprensa

Parcerias 
realizadas

Unidades de conservação, 
terras indígenas e 

municípios alcançados

Territórios 
atendidos

Pessoas 
beneficiadas

Auditoria contábil 
independente sem 

ressalvas

Eventos
on-line 

realizadosGESTÃO E 
TRANSPARENCIA

4.551322

141 8.074 646.145

21

ATUAÇÃO
DAS FAS

7,38

2020
2021

3,33

10,48
13,38

28%-55%

COM ATUAÇÃO 
DA FAS

Desmatamento comparativo entre unidades de conservação
COM e SEM a atuação da FAS

SEM ATUAÇÃO 
DA FAS

Fonte: INPE/PRODES (Taxa estimada de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira, para o período 2020/2021, com base em 106 
cenas prioritárias. Atualizado em 19/11/2021). Os dados do PRODES/INPE desagregados por Unidade de Conservação em 2021 
serão divulgados a partir de junho de 2022. Este relatório foi concluído em março de 2022. Período considerado: 01 de agosto de 
2020 a 31 de julho de 2021.

27



Em 2021, o projeto de Canoagem Indígena, desenvolvido na 
comunidade Três Unidos, na Área de Proteção Ambiental do Rio Negro, 
foi destaque na imprensa internacional. Reportagem produzida pela 
Agência Reuters foi veiculada em 140 veículos de imprensa, sendo 
75 internacionais.
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Benjamin Sicsú
Presidente do Conselho
de Administração da FAS

Virgilio Viana
Superintende Geral da FAS

O ano de 2021 foi igualmente desafiador ao primeiro ano da pandemia. 
Seguimos no nosso trabalho de forma predominantemente virtual, 

priorizando a saúde da nossa equipe. Ao mesmo tempo, mantivemos nosso 
trabalho de campo, observando as recomendações científicas e normas 
governamentais.

Tivemos 17 casos de Covid em 2021, de um total de 148 colaboradores. 
Tivemos ainda um falecimento: D. Terezinha Macedo Vieira, em outubro de 
2020. O Amazonas passou por momentos extremamente difíceis, tornando-
se manchete nacional e internacional.

Demos continuidade ao trabalho da Aliança Covid Amazônia, chegando a 
905 comunidades, aldeias e bairros, em uma iniciativa histórica, envolvendo 
143 parceiros.

Além disso, seguimos a implementação dos nossos programas e projetos, 
visando nosso planejamento estratégico 2030. Alcançamos resultados 
importantes na educação e na bioeconomia amazônica, nossos focos 
prioritários. Tivemos também resultados relevantes em conservação ambiental, 
empreendedorismo, infraestrutura comunitária, empoderamento, saúde, 
cidadania, inovação tecnológica e gestão e transparência.

Consolidamos o processo de formulação conceitual da abordagem sistêmica 
que norteia a FAS e é um dos diferenciais da instituição. Demos continuidade 
também ao processo de implementação do posicionamento da marca, 
alinhando e fortalecendo nossa comunicação institucional. 

Ampliamos em quantidade e diversidade nossos parceiros - aumentando o 
apoio internacional e de pessoas físicas. Finalmente, fechamos o ano com 
uma conquista simbólica: entre mais de mil instituições, a FAS foi eleita 
a melhor ONG do Brasil pela premiação realizada pelo Instituto Doar, em 
parceria com O Mundo Que Queremos e apoio da Ambev. Trata-se de uma 
conquista que nos motiva a seguir lutando para manter acesa a chama da 
esperança, mesmo num cenário muito adverso. Nosso trabalho mostra que 
é possível "perpetuar a Amazônia viva, com todos e para todos".

APRESENTAÇÃO
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REL ATÓRIO DE AT IV IDADE S 2021 
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Contribuir para a conservação ambiental da 
Amazônia através da valorização da floresta 
em pé, de sua biodiversidade e da melhoria da 
qualidade de vida das comunidades ribeirinhas, 
associadas à implementação de conhecimentos 
sobre desenvolvimento sustentável. 

Criada em 2008, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem 
fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Reconhecida como uma 
entidade de assistência social, a FAS trabalha para garantir direitos de populações tradicionais e 
de povos indígenas por meio de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Ser referência mundial em soluções para o 
desenvolvimento sustentável na Amazônia, 
por meio da valorização da floresta em pé e de 
sua sociobiodiversidade, do empoderamento 
comunitário e da ampliação e fortalecimento de 
parcerias.

Perpetuar a Amazônia viva, com todos e para todos.

MISSÃO

VISÃO

PROPÓSITO

VALORES

PÚBLICO 

Paixão transformadora

Fazimento responsável

Gestão e governança 
eficientes

Olhar sistêmico

Saberes compartilhados

ParceirosFinanciadoresBeneficiários

Profissionais da FAS reunidos na comunidade Santa Helena do Inglês para uma oficina de planejamento. 

QUEM SOMOS
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LOCALIDADES EM QUE A FAS ATUA

Fo
to

: M
ôn

ic
a 

Ve
nd

ra
m

in
i

Saiba mais 
sobre a FAS

A cadeia produtiva do açaí é uma das nove cadeias priorizadas pela FAS.

Mundo

Pan-Amazônia

Agendas de cooperação 
internacional

Municípios Comunidades,
localidades e aldeias

Países Estados da Amazônia 
brasileira

Instituições engajadas
na Rede de Soluções para o 

Desenvolvimento Sustentável
(SDSN-Amazônia)

31

16 27

Unidades de conservação
de uso sustentável

46 8.074

582 55,7

07

06

04 183

Amazonas

Aliança Covid
Amazônia

Municípios Comunidades,
localidades e aldeias

Unidades de conservação
de uso sustentável

Milhões
de hectares

https://fas-amazonia.org/sobre/
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REL ATÓRIO DE AT IV IDADE S 2021 

ABORDAGEM SISTÊMICA

A abordagem sistêmica da FAS é baseada em 14 anos de experiência, com mais de 900 oficinas participativas 
e mais de cinco mil projetos, programas em comunidades, aldeias e territórios na Amazônia. Essa abordagem 
considera três aspectos fundamentais: (i) o propósito da Fundação, (ii) demandas locais qualifcadas, e (iii) 
os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e suas metas.

Empoderamento
Apoio ao associativismo,
equidade de gênero e diversidade, 
formação de líderes e protagonismo 
comunitário e indígena.

Renda e empreendedorismo
Apoio às cadeias produtivas 

vocacionais, assistência técnica e 
extensão rural e florestal, apoio ao 
empreendedorismo/bioeconomia, 

incubadora de negócios sustentáveis.

Infraestrutura 
comunitária

Ações estruturantes 
voltadas à 

comunicação, inclusão 
digital, transporte, 
disponibilidade de 

água potável, energia e 
saneamento básico.

Saúde
Atenção à primeira infância ribeirinha, 

formação de agentes comunitários,
telessaúde, políticas públicas em saúde.

Educação e cidadania Educação 
relevante, estabelecimento de 

novas bases para o aprendizado 
contextual, Observatório da 

educação, políticas públicas em 
educação, assessoramento 

e garantia de 
direitos voltados ao 

desenvolvimento 
socioemocional de 

crianças e adolescentes.
Pesquisa,
Desenvolvimento & 
Inovação
Adoção e adaptação de 
tecnologias sustentáveis 
para o desenvolvimento 
regional com proposição 
de soluções inovadoras, 
desenvolvimento de arranjos 
institucionais voltados 
às pesquisas técnico-
científicas, sistematização 
e disseminação do 
conhecimento. 

Conservação ambiental
Recompensa por serviços 
ambientais, monitoramento 
ambiental participativo, estímulo 
à redução de desmatamentos 
e queimadas, conservação da 
biodiversidade.

Gestão e transparência
Auditorias independentes, pesquisas de opinião, 
compliance, efetividade de resultados e impactos, 
gestão de projetos e sistemas, gestão e valorização 
de pessoas e times, captação de recursos, 
relacionamento e comunicação institucional.

Educação

EDUICAÇÃO E

CIDADANIA 

EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADDE

BIOECONOMIA 
AMAZÔNICA

RENDA E 

EMPREENDIMIENTO 

EMPODERAMENTO

CO
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PESQUISA,

DESENVOLVIM
ENTO

INOVAÇÃO

GESTÃO  E

TRANSPARÊNCIA
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Início da FAS e da parceria 
com o Bradesco | Projeto 
de REDD+ na RDS do 
Juma/AM como o primeiro 
do mundo a receber 
certificação internacional 
por prevenção do 
desmatamento

FAS conquista Prêmio 
Calouste Gulbenkian | 
Prêmio Gestão Ambiental 
no Bioma Amazônia 
“Monitoramento, Controle 
e Recuperação Ambiental”  

Coca-Cola se torna 
parceira da FAS |
 Aporte do Fundo 
Amazônia para o 
Programa Bolsa Floresta

FAS é eleita a melhor 
ONG da Amazônia pela 
Revista Época | 1ª ONG 
a receber o Prêmio de 
Qualidade Amazonas 
(PQA) | Elaboração do 
Planejamento estratégico 
2030

Samsung apoia projetos 
de educação da FAS | 
Realização do Festival 
Floresta Fest

10 anos da FAS 
| Certificado de 
Honra ao Mérito 
da Assembleia 
Legislativa do 
Amazonas | Prêmio 
André e Lucia Maggi 
| Prêmio Melhores 
ONGs | Prêmio ODS 
Brasil | Mensão 
honrosa Prêmio de 
Qualidade Amazonas 
(PQA)

Google e FAS lançam 
Street View na 
Amazônia 

2008

2016

2009

2017

2010

2018

2011

1ª Virada Sustentável 
em Manaus | Incubação 
do Impact Hub na sede 
da FAS | FAS recebe 
Prêmio Hugo Werneck de 
Sustentabilidade & Amor à 
Natureza

2015
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REL ATÓRIO DE AT IV IDADE S 2021 

Inauguração do Auditório 
Lidia Parisotto |  
Certificação internacional 
por prevenção do 
desmatamento

Criação da Aliança Covid 
Amazônia e do Programa 
Saúde na Floresta | 
Reposicionamento da 
marca FAS, que se torna 
Fundação Amazônia 
Sustentável

Vencedora do Prêmio 
Unesco-Japão de Educação 
para a Sustentabilidade e 
criação do primeiro curso 
superior em uma Unidade 
de Conservação | Prêmio 
Melhores ONGs 2019: 
Melhor ONG da região 
Norte | Prêmio Fundação 
Banco do Brasil de 
Tecnologia Social | Prêmio 
Qualidade Amazonas 2019

Curso técnico em produção 
sustentável na Reserva 
de Desenvolvimento 
Sustentável de Uacari | 
Parceria com o Sebrae no 
projeto Empreendedorismo 
Ribeirinho | Início do 
primeiro projeto com o 
Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente

Prêmio Melhores ONGs: Melhor 
ONG do Brasil em 2021 e do 
Amazonas | Parceria com a 
Unicoba em projeto que leva 
energia solar para comunidades 
ribeirinhas  | Criação do Programa 
de Empreendedorismo e Negócios 
Sustentáveis

FAS recebe Prêmio 
von Martius de 
Sustentabilidade e Prêmio 
ODM Brasil | Lançamento 
da Rede SDSN Amazônia 

2012

2020

2013

2021

2014

2019
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A educação é um dos pilares para  garantir o 
desenvolvimento de uma sociedade justa, 
sustentável e equitativa. Desde a sua criação, 

a Fundação Amazônia Sustentável implementa 
programas e projetos à promoção da cidadania, com 
foco na realidade local de comunidades ribeirinhas 
e indígenas, para contribuir com a educação na 
Amazônia. Além de estar alinhada às metas do ODS 
4 (Educação de qualidade), as ações em educação 
permitem auxiliar na formação integral de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, de modo a prepará-

Edna dos Anjos, professora da Escola Estadual Thomas Eugene Lovejoy, sobre projeto em parceria com Americanas.
Foto: Samara Souza
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    O livro [Bases do Aprendizado para a 
Alfabetização] veio a contribuir para nosso 
trabalho, melhorando nossas metodologias de 
alfabetização por ser totalmente voltado para 
nossa realidade. 

los para um futuro melhor e mais próspero. Em 2021, 
apesar do desafio da pandemia, a FAS implementou 
diversos projetos, como as Olimpíadas da Floresta,  
evento que reuniu cerca de 400 atletas moradores 
de 44 comunidades da Reserva Extrativista do Médio 
Juruá e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) de Uacari, que competiram entre si em 10 
modalidades. Além dos financiadores privados, as 
ações tiveram o apoio de emendas parlamentares 
executadas pelas Secretarias de Estado do Meio 
Ambiente e da Educação do Amazonas.

EDUC AÇ ÃO E C IDADANIA

Projeto Tarrafa, iniciativa coordenada pela FAS em parceria com a Samsung, estimula jovens para o desenvolvimento de 
protótipos de negócios voltados à realidade local.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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REL ATÓRIO DE AT IV IDADE S 2021 

Confira as publicações
de educação da FAS.

EDUC AÇ ÃO E C IDADANIA
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As Olimpíadas da Floresta receberam apoio das empresas Ball, Americanas, Ticket Log, Vivara, Raízen, Repom, Bic e Edenred.
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A FAS e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), em parceria com a Petrobras, promoveram Curso de 
Gestão em Desenvolvimento Sustentável, beneficiando 46 moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de 
Mamirauá. Foram 1.600 horas de curso, ao longo de 12 meses e 27 disciplinas. 

EDUCAÇÃO EM NÚMEROS

*Núcleos de Conservação e Sustentabilidade (NCS)

Alunos matriculados em séries regulares 
nas escolas sediadas nos NCSs mantidos 

pela FAS*

Pessoas
sensibilizadas
em questões 
ambientais

2.605 1.110 577
Crianças e adolescentes

envolvidos em atividades
(entre 7 e 17 anos) 

Professores
capacitados

409

https://fas-amazonia.org/publicacoes/?tipo=Educa%C3%A7%C3%A3o
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Cuidar da Amazônia também é fomentar o 
empoderamento comunitário e promover a 

diversidade. A autonomia de ter seu próprio negócio, 
desenvolver um trabalho com independência e discutir 
sobre questões sociais e de gênero na comunidade é 
a tradução da defesa de direitos e o fortalecimento 
das instituições. Empoderar é um meio de diminuir 
desigualdades e de poder atuar, junto à sociedade, 
independente de gênero, etnia, credo ou orientação 
sexual. Como forma de desenvolver a autonomia 
das comunidades ribeirinhas e em consonância 
ao objetivo de Igualdade de Gênero (ODS 5), a FAS 
apoia o empoderamento das pessoas na Amazônia. 
Programas como o Bolsa Floresta Familiar, que 

Valéria Vasconcelos, pedagoga, beneficiária da FAS, moradora do bairro Monte das Oliveiras, Manaus (AM). Foto: Samara Souza

  O que me motiva é olhar para os meus 
filhos e ver que eles podem encontrar 
em mim uma força que eles não podem 
encontrar em lugar nenhum.

contribui para a renda de 8 mil famílias na Amazônia, 
são algumas das ações que buscam a valorização 
do papel das mulheres na sociedade. Por meio de 
cursos de capacitação e formação profissionais, 
produção de cartilhas e materiais informativos, 
bolsas e incubação de negócios, pelo incentivo ao 
esporte feminino, a FAS objetiva fazer a diferença 
no empoderamento comunitário. Outra iniciativa 
de destaque foram os Encontros de Lideranças. Em 
2021, foram realizados quatro encontros virtuais 
com presidentes de associações de unidades de 
conservação e lideranças, com o objetivo de manter 
o diálogo e apontar demandas e necessidades das 
mais diversas regiões.

EMPODER A MENTO

 O projeto Deixa a Mana Jogar objetiva conscientizar comunidades sobre questões de gênero pela promoção do esporte e de 
oficinas sobre conceitos como autoestima, liderança, violência e saúde.
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REL ATÓRIO DE AT IV IDADE S 2021 

EMPODERAMENTO EM NÚMEROS

Encontros
realizados

(desde 2010)

Participantes em 
encontros de 

lideranças 

Associações
apoiadas

Associações com 
mulheres em cargos 

de lideranças

Conheça as Protagonistas
da Amazônia. 

EMPODER A MENTO
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Cursos de empoderamento feminino foram realizados nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã
e Rio Negro, com financiamento da Americanas.

Participação feminina
em encontros de 

lideranças

107 1533 258 05

Em 2021, a FAS promoveu quatro encontros de lideranças que teve a participação de moradores de várias unidades de 
conservação.

https://fas-amazonia.org/protagonistas-da-amazonia
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Jovania Queiroz, proprietária da pousada El Shaddai, localizada na RDS do Uatumã.Foto: Rodolfo Pongelupe

 Quando os turistas chegam (...) eles vêm 
curiosos, querendo entender como funciona, 
querendo preservar tanto a pesca esportiva 
quanto também a floresta.

Para que seja possível obter o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia, é essencial que as 

comunidades implementem projetos de geração 
de renda considerando o uso racional dos recursos 
naturais a partir de uma visão que utiliza a natureza 
sem prejudicá-la. O fomento às cadeias prioritárias 
e capacitação de gestores e gestoras estão dentre 
as principais ações da FAS. Uma das ações foi o 
Laboratório de Turismo, em parceria com a Accor 
Hotels, um curso digital voltado para empreendedores, 
com oito aulas que abordam desde conceitos de 
ecoturismo, desenvolvimento de roteiros, gestão 
empreendedora e jornada do turista, até a criação 
de modelos de negócio e uso de ferramentas digitais 

HUB DE BIOECONOMIA AMAZÔNICA

 Saiba mais

O Hub de Bioeconomia Amazônica, criado em 2020, é uma rede ligada ao Green Economy 
Coalition, movimento global que tem mais de 54 parceiros. O objetivo do Hub, secretariado 
pela FAS, é desenvolver, conectar e catalisar soluções voltadas a uma bioeconomia inclusiva 
na Amazônia. Portanto, negócios sustentáveis e de base comunitária, incentivados pela FAS e 
parceiros, podem se beneficiar de parceiros técnicos e financeiros para fomentar o ecossistema 
de inovação em bioeconomia na Amazônia.

para venda. Já o Jirau da Amazônia, uma estratégia de 
mercado em parceria com a Americanas, resultando 
na venda de 231 produtos comercializados em 26 
estados brasileiros e o Distrito Federal. Entre as 
cadeias produtivas, um dos destaques foi o manejo 
de pescados. Em 2021, a venda de pirarucu e de 
tambaqui em Manaus, promovida por meio de feiras 
organizadas pela FAS, beneficiou pescadores da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 
Mamirauá, no município de Fonte Boa. Em parceria 
com a Associação dos Moradores e Usuários da RDS 
Mamirauá Antônio Martins (Amurman), o projeto 
gerou um faturamento bruto de R$ 423 mil reais para 
217 famílias em 11 comunidades da RDS.
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RENDA E EMPREENDEDORISMO

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã é um dos destinos mais encantadores do Amazonas e é considerada 
um grande potencial para o turismo ecológico de base comunitária. 

RENDA E EMPREENDEDORISMO RENDA E EMPREENDEDORISMO 

https://fas-amazonia.org/hub-de-bioeconomia-amazonica/
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REL ATÓRIO DE AT IV IDADE S 2021 

RENDA E EMPREENDEDORISMO EM NÚMEROS

Laboratório de Turismo

RENDA E EMPREENDEDORISMO
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Na RDS Mamirauá, localizada no médio Solimões, o manejo de pirarucu tem sido fortalecido com a comercialização do pescado 
nas feiras da FAS, em Manaus.

A Feira da FAS, uma iniciativa que promove o empreendedorismo e o comércio local, foi realizada com edições on-line e 
presenciais, com espaço para expositores e comercialização de produtos e diagnóstico dos empreendedores durante a 
pandemia. 

Fo
to

: S
am

ar
a 

So
uz

a

Cadeias
produtivas 

fortalecidas

09
Projetos
apoiados

05
Faturamento médio

bruto por família

1.678
Empreendimentos

apoiados
Faturamento dos 

empreendimentos 
de turismo

Valores investidos 
em

empreendedorismo

50 265.752 4.112.517

https://www.youtube.com/watch?v=aR-i_m2YCxM&list=PL2PCperrjpREy-HR4-ehVM53axPnTADpw&ab_channel=Funda%C3%A7%C3%A3oAmaz%C3%B4niaSustent%C3%A1vel
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Ransque de Oliveira, comunitário e gestor do NCS na comunidade Punã. Foto: Samara Souza

 Eu cresci ouvindo a história da Casa Punã. 
Antigamente, [o local] era onde armazenavam 
cachaça e os navios a vapor encostavam para 
comercializar. Agora eu estou vivenciando 
essa nova história, vendo a importância desse 
casarão para nossa cultura e nosso turismo.

O acesso à infraestrutura é imprescindível para a 
garantia da dignidade social de povos indígenas, 

populações tradicionais e peri-urbanas na Amazônia. 
Saneamento básico, internet, água potável e energia 
elétrica são ações que a FAS desenvolve para 
promover melhor qualidade de vida a de quem cuida 
da Amazônia. Em junho, a FAS inaugurou, em parceria 
com a empresa Unicoba, um sistema de geração de 
energia solar. Desde então, o projeto, denominado 
“Sempre Luz”, tem beneficiado 30 famílias da 
comunidade Santa Helena do Inglês, no Rio Negro. 
Ao todo, são 132 painéis solares, 54 baterias de lítio 
e nove inversores híbridos de última geração. A FAS 

mantém 78 Pontos de Inclusão Digital Indígena (PIDI), 
divididos entre os territórios de Alto Juruá, Alto Rio 
Negro, Andirá Marau, Baixo Amazonas, Kwara Laranjal, 
Médio Purus, Terra Indígena Kumaru, Vale do Javari e 
Xingu. Para estimular o turismo e reforçar a memória 
cultural, a FAS também executou a revitalização de 
um casarão histórico, a Casa Punã, em parceria com 
a Petrobras. O local, localizado na comunidade Punã, 
na RDS Mamirauá, virou um empreendimento turístico 
e de lazer para os moradores, com cinema, espaço 
gastronômico e alojamento, atendendo mais de 800 
pessoas em parceria com a Petrobras.

 INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA

INFR AE S TRUTUR A COMUNITÁRIA

Projeto Telessaúde beneficia indígenas e ribeirinhos com pontos de teleatendimento médico em diversas especialidades 
para levar atenção básica aos moradores que têm dificuldade de acessar o sistema de saúde.
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Valores 
investidos

Projetos 
desenvolvidos

Estruturas de conectividade
implementadas

INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA EM NÚMEROS

Ribeirinhos são beneficiados com 
projeto de educação, saúde e 
conservação ambiental na Amazônia.

INFR AE S TRUTUR A COMUNITÁRIA

O Solar Community Hub, projeto em parceria com a Dell Technologies, Computer Aid International, Intel, Microsoft e Governo do 
Estado do Amazonas, é um espaço localizado na comunidade Boa Esperança, na RDS do Rio Amapá, e consiste em um contêiner 
com acesso à internet. A iniciativa promove educação, saúde e oportunidade econômica para áreas remotas da Amazônia.
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Datada do ciclo da borracha, no início do século XX, a Casa Punã estava totalmente em ruínas antes de ser reformada pela FAS 
e pelos moradores da comunidade, que participaram ativamente de todo o processo de revitalização de todas as estruturas.
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https://www.youtube.com/watch?v=doGA34rt7TM&ab_channel=Funda%C3%A7%C3%A3oAmaz%C3%B4niaSustent%C3%A1vel
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Com projetos que envolvem temas como saúde, 
educação, empreendedorismo, empoderamento, 

pesquisa e inovação, geração de renda, a FAS atua 
no Amazonas em 16 Unidades de Conservação (UCs), 
em uma área que equivale a 10,9 milhões de hectares 
de áreas protegidas. Tudo isso, aliado a práticas de 
monitoramento ambiental participativo, ajuda a 
valorizar a floresta e sua sociobiodiversidade. Em 
2021, a FAS seguiu executando o  projeto “Apoio à 
criação e implementação de áreas protegidas no 
Estado do Amazonas - fase 2”, em parceria com a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas 
(Sema) e financiamento do Andes Amazon Fund (AAF). 
O destaque foi a ampliação do projeto visando o 

Emerson Moreira, morador da comunidade Pindabaú - RDS Canumã. Foto: Samara Souza 

      A FAS conseguiu transformar 50 reais em 
auxílio na geração de renda, poços artesianos 
e ambulanchas. O povo hoje tem acesso à água 
potável, saúde e educação.

desenvolvimento de florestas estaduais. Além disso, a 
campanha de comunicação teve como foco o conceito 
de “áreas protegidas produtivas” com alcance 
estimado nas redes sociais de mais de 6 milhões 
de pessoas. A FAS foi responsável  por implementar, 
até março de 2022, o Bolsa Floresta, uma política 
pública do Governo do Estado do Amazonas que 
trata de recompensas por serviços ambientais e 
que beneficia anualmente mais de nove mil famílias 
moradoras de 16 UCs estaduais de uso sustentável. 
O destaque vai para as mulhere ribeirinhas, que 
recebem 86% do benefício e representam mais de 
oito mil famílias.

CONSERVAÇ ÃO A MBIENTAL

Em parceria com a Coca-Cola, o projeto Plástico Zero nos Igarapés recolheu mais de duas toneladas de resíduos plásticos nos 
cursos d’água da capital amazonense. No total, 75 voluntários atuaram na ação, que ocorreu no igarapé Tarumã-Açu, situado 
na Zona Oeste da cidade. Fo
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CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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CONSERVAÇÃO AMBIENTAL EM NÚMEROS

Programa Bolsa Floresta: trajetória, 
lições e desafios de uma política pública 
inovadora para a Amazônia.

CONSERVAÇ ÃO A MBIENTAL

O Bolsa Floresta já chegou ao montante de 61 milhões de reais repassados aos beneficiários. Anualmente, o programa investe
R$ 600 por família, depositados no cartão das famílias participantes.
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Investidos no Programa 
Bolsa Floresta (PBF)

Pessoas
beneficiadas

37.439
Média de 
famílias

beneficiadas

9.060
Comunidades
e localidades 

apoiadas

5825.121.100
Dos titulares do PBF 

são mulheres

86%

O Programa Estadual do Bem-Estar Animal realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e Governo do 
Amazonas, em parceria com a FAS atuou em Manaus, Manacapuru, Novo Airão, Área de Preservação Ambiental (APA)
Rio Negro, bem como nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e Rio Negro.
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https://fas-amazonia.org/publicacao/programa-bolsa-floresta/
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Na Amazônia profunda, o sistema público de 
saúde é, muitas vezes, ausente e inacessível 

para comunidades ribeirinhas. Em 2021, o contexto 
da pandemia e o avanço da vacinação foram 
determinantes para que a FAS, por meio de diversas 
parcerias, implementasse ações direcionadas ao 
direito básico da saúde às populações amazônicas.
Cuidar da saúde das pessoas que cuidam da floresta 
é um dos objetivos da FAS em consonância com 
os ODSs. Atuamos diretamente no atendimento 
das necessidades regionais e no aprimoramento 
de políticas públicas de saúde. Além disso, assim 

Raimundo Leite de Souza, presidente da Associação-Mãe da RDS Puranga Conquista. Foto: Samara Souza

 SAÚDE SAÚDE

  As ambulanchas proporcionam para a 
comunidade um suporte a mais para lutar 
pela vida e pela saúde, pois conseguimos 
prestar socorro o mais rápido possível.

como em 2020, as ações da Aliança Covid Amazônia 
continuaram, em 2021, a todo vapor.
Ao longo do ano, as ações de saúde da FAS 
contemplaram avanços expressivos, a exemplo da 
criação dos Polos de Inclusão Digital Indígena (PIDIs) 
em territórios indígenas (TIs) para atividades de 
formação, cursos e ações de telessaúde, bem como 
os pólos de teleatendimentos das Unidades de 
Conservação. A FAS também realizou capacitações 
para agentes comunitários e indígenas de saúde 
em comunidades e municípios como Itapiranga, São 
Gabriel da Cachoeira e Lábrea.

SAÚDE

 Ponto de telessaúde instalado na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré-Arumã, na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Piagaçu-Purus, com financiamento da Siemens e Welight. 
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SAÚDE EM NÚMEROS

Documentário
“Entre banzeiros e canoas”

SAÚDE

Em São Gabriel da Cachoeira, 270 profissionais de saúde indígena foram capacitados no curso “Vivências terapêuticas, 
nutricionais e medicinais da floresta".

Centros de atendimento
(polos de conectividade)

implantados

1.11895
Teleatendimentos

de saúde 
realizados

A FAS atuou em conjunto com o Governo do Amazonas e municípios do interior para viabilizar a vacinação em várias regiões 
da Amazônia profunda, financiadas pela Direct Relief.
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Territórios 
atendidos

905
Unidades de 

conservação, terras 
indígenas e municípios 

alcançados

88
Pessoas 

beneficiadas

96.144

https://www.youtube.com/watch?v=cu9NHHz4hkU


24

Para o desenvolvimento sustentável junto aos povos 
da floresta, a FAS acredita na potencialidade da 

mobilização e do engajamento dos atores sociais, 
trabalhando em parceria com 322 instituições 
governamentais, não governamentais, de ensino, 
pesquisa e inovação, empresas e organismos 
multilaterais. Todos caminham juntos conosco 
para conservar a floresta e melhorar os modos 
de vida de milhares de pessoas na Amazônia.  
A partir de pesquisas científicas, adoção e difusão 
de tecnologias inovadoras, a FAS busca o progresso 
sustentável junto à realidade ribeirinha e local, 

Viceli Costa, presidente da Associação-Mãe da RDS Rio Negro, sobre o projeto Sempre Luz, de instalação 
de energia solar nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Foto: Rodolfo Pongelupe

  As comunidades precisam de energia para 
armazenar o alimento. Sem energia elas têm que 
comer todo o alimento de uma só vez ou passar 
sal para conservar o pescado, prejudicando a 
saúde pelo excesso de sal.

sem medir esforços pelo desenvolvimento das 
comunidades e para as pessoas que ali habitam. 
a Aliança Covid Amazônia, que combate os impactos 
negativos da Covid-19 na região, e a Rede SDSN 
Amazônia, formada por 183 membros, são exemplo 
de mobilizações em que a FAS atua diretamente. 
Com o desenvolvimento, adaptação e inovação 
de tecnologias aliadas à troca de conhecimentos 
científicos e tradicionais, é possível produzir 
saberes e construir uma Amazônia mais autônoma, 
desenvolvida, inovadora e alinhada à conservação 
do meio ambiente.

REDE SDSN AMAZÔNIA
Desde 2014, a SDSN Amazônia atua com mais de 180 organizações e visa integrar os países 
da Bacia Amazônica, mobilizando organizações e sociedade civil para impulsionar soluções 
práticas e viáveis para o desenvolvimento sustentável da Pan-Amazônia. Ela foi criada pelas 
Organizações das Nações Unidas (ONU) e atua sob a coordenação da Fundação Amazônia 
Sustentável (FAS). 
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PE SQUISA ,  INOVAÇ ÃO E DE SENVOLV IMENTO

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO 

Com apoio da empresa Unicoba, a FAS implementou o projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação "Sempre Luz" para 
fomentar o uso de energia solar em comunidades indígenas e ribeirinhas do Amazonas. 

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO 

http://sdsn-amazonia.org
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PESQUISA EM NÚMEROS

"O que o Manauara pensa 
sobre Meio Ambiente"

 Saiba mais Principais parceiros

PE SQUISA ,  INOVAÇ ÃO E DE SENVOLV IMENTO

Encomendada pela FAS, com apoio do iCS, a pesquisa de opinião “O que o manauara pensa sobre o meio ambiente” concluiu 
que 85,6% dos moradores da capital são contra o desmatamento e querem manter a floresta em pé.

Em novembro, a FAS participou da Conferência das Partes - COP26, em Glasglow, na Escócia.  Na ocasião, a FAS promoveu o 
painel “Uma nova oportunidade para o REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento de Degradação Florestal ) na Amazônia: 
caminhos para canalizar recursos para o desenvolvimento sustentável” juntamente com a Força Tarefa de Governadores para 
o Clima e Florestas (GCF-TF).
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Estudos técnicos e artigos 
científicos publicados

15 124
Pesquisadores 

envolvidos

https://fas-amazonia.org/publicacao/fact-sheet-pesquisa-socioambiental-manauara/
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A atuação da FAS está alicerçada nos valores de 
ética, transparência, eficiência, integridade, 

equidade e responsabilidade administrativa - 
princípios cultivados desde a base e por todos 
os colaboradores. Como forma de oferecer 
reconhecimento à importância de povos indígenas 
e populações tradicionais para a conservação da 
Amazônia, todos os programas e projetos da FAS 
são acompanhados e avaliados por um sistema de 
indicadores e controles periodicamente revisados. 
Para garantir resultados positivos e éticos, a fundação 
vem investindo em qualidade em termos de gestão 
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GESTÃO E TRANSPARÊNCIAGESTÃO E TRANSPARÊNCIA

GE S TÃO E TR ANSPARÊNCIA 

e transparência. Em 2021, a FAS passou pela sua 
27ª auditoria sem ressalvas. As demonstrações 
financeiras são analisadas semestralmente pelos 
auditores independentes da PricewaterhouseCoopers 
(PwC) Brasil. A FAS possui colaboradores em Manaus 
(sede), Carauari, Eirunepé, Fonte Boa, Iranduba, 
Itapiranga, Manicoré, Novo Aripuanã, Tefé e Uarini, 
todos no Amazonas. Parte dos funcionários do interior 
do Amazonas reside em comunidades beneficiadas 
pela FAS, onde se encontram os NCSs. Também possui 
colaboradores que residem em outros estados como 
São Paulo, Santa Catarina, Roraima e Goiás. 

GESTÃO DE PESSOAS
A FAS manteve seu comprometimento com o trabalho 
junto aos povos amazônicos por meio de seus 
colaboradores. A equipe da fundação contou, em 2021, 
com 116 colaboradores celetistas, 145 consultores, 
16 estagiários e 16 voluntários que contribuíram 
com nossas iniciativas pelas mais diversas frentes.

Em 2021, o TimeFAS foi formado por cerca de 130 pessoas, entre funcionários, estagiários e voluntários, além de 140 consultores.

116 14516 16
Colaboradores

(celetistas)
Estagiários Voluntários Consultores

Em 2021, a força feminina na FAS foi representada por 
53% de colaboradoras e 56% em cargos de liderança. 

A FORÇA FEMININA NA FAS
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COMUNICAÇÃO

CAPTAÇÃO E RELACIONAMENTO

NOSSO ECOSSISTEMA

Em 2021, a área de comunicação consolidou-se com 
a implementação de estratégias para fortalecimento 
da marca e da credibilidade da imagem institucional. 
Estamos presentes nas principais redes sociais e no 
relacionamento com a imprensa (regional, nacional e 
internacional), expandindo nossa presença digital e 
midiática e aprimorando nossas ações junto à sociedade.

A FAS atua por diversas frentes de captação, priorizando 
o envolvimento integral do parceiro por meio da co-
criação de projetos, visitas de campos e alavancagem 
de recursos por sua rede de parcerias. Em 2021, a FAS 
criou o Comitê de Embaixadores da Amazônia, em 
parceria com a Levisky Legados, atualmente composto 
pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pela 
cantora Fafá de Belém e por Ilan Goldfajn, diretor do 
FMI para o hemisfério ocidental.

Na FAS, o desenvolvimento sustentável é possível 
graças à mobilização de diversos atores engajados 
conjuntamente em práticas de conservação 
ambiental e de erradicação da pobreza. Em 2021, 
o nosso ecossistema atingiu 321 parceiros entre 
instituições de pesquisa e ensino, governos, 
o rga n i s m o s  m u l t i l a te ra i s ,  e m p re sas , 
organizações não governamentais e comunitárias. 
São parceiros da FAS que caminham juntos 
conosco para conservar a floresta e 
melhorar os modos de vida de milhares de pessoas 
na Amazônia.

Parceiros 
financiadores

Parceiros 
Institucionais

94 228
Total de recursos 

captados

15.029.000
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À esquerda, FAS recebe Ilan Goldfajn e Fafá de Belém na Comunidade do Tumbira, na RDS do Rio Negro e, à direita, Fernando Henrique Cardoso e 
Dr. Virgilio Viana, em São Paulo. 

Entre as nossas redes sociais, as mulheres são a maioria 
em nossos perfis, em média 58% considerando as redes 
Facebook, Instagram e Twitter. 

O GÊNERO NAS REDES SOCIAIS

Engajamento
 nas redes sociais  

78% a mais que 
em 2020

Acessos
ao site FAS

80% a mais que 
em 2020

1.045.642376.5254.551
Notícias 

veiculadas
na imprensa 

16% a mais que 
em 2020
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EXECUÇÃO FINANCEIRA 2021

2008 2010

Parceiros financiadores

2021

321

65
42

Parceiros Institucionais

228

2020

324

225

99

2019

261

74

2018

212

59

2017

201

54

2015

147

71

2014

104

60

2013

89

48

2012

81

39
2011

68

2724
2009

56

18
38

10
32

2016

210

103 93

187
153147

107

76
44

41424141

GE S TÃO E TR ANSPARÊNCIA 

Acesse nosso site e conheça todos os parceiros

https://fas-amazonia.org/sobre/?aba=parceiros
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FAS CONHECIMENTOS E PUBLICAÇÕES

Conheça algumas das publicações produzidas em 2021:

Todo e qualquer projeto deve estar embasado em conhecimento técnico e 
científico, combinado com o saber tradicional local. Em um território diverso e 
desafiador como a Amazônia, é fundamental que lições aprendidas de projetos 
bem sucedidos e outros nem tanto sejam compartilhadas e disseminadas.
Por isso, desde 2018, a FAS executa a agenda transversal denominada de “FAS 
Conhecimentos” que visa organizar e disseminar os conhecimentos gerados pelas 
práticas da FAS e parceiros dentro do contexto dos ODS. A agenda é dividida 
em quatro temáticas: produção técnico-científica, adoção e disseminação de 
plataformas, grupos de aprendizado, eventos e publicações.

MEDICINA TRADICIONAL 
E SISTEMAS ALIMENTARES LOCAIS

RADAR EDUCACIONAL 
AMAZÔNICO:

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NA AMAZÔNIA RURAL 

COLETA SELETIVA
E RECICLAGEM

ECONOMIA VERDE NA AMAZÔNIA
NO CONTEXTO DA COVID-19

O capital natural no centro das
decisões políticas e econômicas

Vamos salvar o planeta?

Iniciativas promissoras para
a educação de populações
tradicionais da Amazônia

A experiência do Projeto
Amazonas Sustentável

Publicações
produzidas

47

Conheça outras
publicações

GE S TÃO E TR ANSPARÊNCIA

https://fas-amazonia.org/publicacoes/
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
Coordenação Geral: Virgilio Viana.Responsáveis 
Técnicos: Luiz Villares, Michelle Costa e Valcléia 
Solidade. Victor Salviati  Projeto Editorial: Alessandra 
Marimon e Eunice Venturi. Texto: Alessandra Marimon 
e Letícia Ávila. : Bosco 
Leite. Revisão: Alessandra Marimon, Edvaldo Corrêa, 
Eunice Venturi, Fabiana Cunha, Gabriela Sampaio, Júlia 
de Freitas, Letícia Ávila, Michelle Costa, Mickela Souza, 
Rebeca Caeiro, Roberta Shibata, Valcléia Solidade, 
Valéria Lapa, Victor Marques, Victor Salviati, Virgilio 
Viana e Wildney Mourão.  capa - Rodolfo 
Pongelupe.  Ana Menezes, André 
Mendes, Andressa Lopes, Cleide Lima, Juliane Menezes, 
Kelly Souza, Rebeca Caeiro, Socorro Lira, Thaís 
Oliveira, Victor Marques e Vinícius Bertin. Produtos 

 Andressa Lopes.

Vice-presidente: Neliton Marques da Silva 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FAS

SOCIEDADE CIVIL

SEGMENTO EMPRESARIAL

PODER PÚBLICO
Thomaz Afonso Queiróz Nogueira (Tributarista) 
Cleinaldo de Almeida Costa (Universidade do Estado 
do Amazonas - UEA) 

(Ufam)  e  Antonio Almires das Chagas Gondin (Vereador 
de Carauari-AM)

Suplentes: André Palhano (Virada Sustentável) e
Rebecca Martins Garcia (Empresária)

Rosimere Maria Vieira Teles (Coordenadora da Rede 
de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas),
Victor Augusto Duarte Fasano (Amazônia Para Sempre) 
e Christiane Torloni (Amazônia Para Sempre)

Jack Corrêa (JC Articulação e Estratégias),  
Firmin Antonio (ACCOR Hoteis), Roberto Luiz Leme
Klabin (Empresário e SOS Mata Atlântica,
Suplentes: Denis Benchimol Minev (Grupos Bemol
e Fogás) e Yacoff Sarkovas (Sarkovas Consultoria) 

Presidente: Benjamin Benzaquen Sicsú 

  gnuoY nnamkcirF odraudE solraC :setnelpuS
(Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) e
Mary Allegretti (Instituto de Estudos Amazônicos - IEA)

SEGMENTO ACADÊMICO
Adalberto Luis Val  (Instituto Nacional de Pesquisas 

  oãhnaraM sniL aleliV ellesiG ,)apnI - ainôzamA ad
(Universidade Nilton Lins) e Neliton Marques da Silva 
(Ufam) 

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Maria do Socorro Siqueira 

CONSELHO CONSULTIVO
Mauricio Elísio Martins Loureiro (Grupo Technos),
Bráulio Ferreira de Souza Dias (Universidade de 
Brasília - UNB), Carlos Edward de Carvalho Freitas 
(Ufam), Isa Assef dos Santos (Fundação Centro de 
Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica - Fucapi), 
Jacques Marcovitch (Universidade de São Paulo - 
USP), Luiz Fidelis (Coordenação das Organizações 
e Povos Indígenas do Amazonas - Coipam), Manoel 
Cunha (Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - ICMBio), Marcelo Dutra (ICMBio), Marco 
Krapels (MicroPower), Mariano Cenamo (Instituto 
de Conservação e Desenvolvimento Sustentável 
do Amazonas (Idesam), Mark London (Marriot), 
Nádia Cristina D`Avila Ferreira (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Ifam), 
Pavan Sukhdev (Gist Advisory), Raimundo Valdelino 
Rodrigues Cavalcanti (Amazonas Energia), Steve 
Bass (International Institute for Environment and 
Development - IIED) e Tânia Cosentino (Microsoft).

CONSELHO FISCAL
José Roberto Kassai (Presidente), Yara Consuelo Cintra 
(Conselho Regional de Contabilidade – CRC-AM) e 
Robson Matheus (CRC-AM)

FICHA CATALOGRÁFICA
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fasamazonia

fas-amazonia.org

| 

Manaus (AM)
Rua Álvaro Braga, 350 | Parque Diez | CEP 69055-660

(92) 4009-8900 | 0800 722-6459 

São Paulo (SP)
Rua Madalena, 266 | Vila Madalena | CEP 05434-010

https://fas-amazonia.org/
https://twitter.com/fasamazonia
https://www.youtube.com/fasamazonia
https://www.facebook.com/fasamazonia
https://www.instagram.com/fasamazonia/
https://www.tiktok.com/@fasamazonia



