
Os projetos de geração de renda e empreendedorismo renderam um faturamento mensal 

médio bruto de R$1.678,00 por família. Dados referentes ao ano de 2021


Temos o Programa Bolsa Floresta, política 
pública de pagamento de serviços ambientais 
implementado desde 2008 nas UCs onde 
atuamos. A partir de 2022, o programa foi 
reformulado para Guardiões da Floresta.



Com o programa, atendemos 37.458 

pessoas em 582 comunidades*

O benefício gerou uma redução de 43% 

do desmatamento**



Aumento de 202% na renda média das 

famílias beneficiadas***



*Dados referentes a set/2021

**De 2009 a 2019

***De 2009 a 2019
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Cadeias produtivas

Apoiamos as cadeias produtivas e o manejo sustentável nas comunidades.  

Renda e Empreendedorismo

Nossa atuação rendeu a premiação 

de melhor ONG do Brasil 2021, 

segundo o Prêmio Melhores ONGs

Juntos, ajudamos na conservação 

de 11 milhões de hectares da 

floresta amazônica

Apoiamos comunidades tradicionais

em 16 unidades de conservação 
de uso sustentável

Nosso objetivo é cuidar das pessoas que cuidam da Amazônia. Ajudamos a manter a floresta 

em pé investindo em saúde, educação e cidadania, empoderamento, geração de renda, 
infraestrutura comunitária, conservação ambiental, gestão e transparência, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.

FAS - FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL



Para conhecer mais sobre

nosso trabalho acesse:

www.fas-amazonia.org @fasamazonia
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Manaus - Sede


Desde 2012, o Programa Educação pela 
Sustentabilidade promove educação relevante, 
cidadania e políticas públicas



São 505 comunidades beneficiadas por 40 
projetos



577 alunos matriculados no ensino regular em 
escolas sediadas nos 9 Núcleos de Conservação 
e Sustentabilidade mantidos pela FAS



Ao todo, 2.605 crianças e adolescentes 
participaram das atividades educacionais 
oferecidas*



*Dados referentes ao ano de 2021


Educação e Cidadania

Realizamos 1.118 teleatendimentos 
de saúde por ano*



Formamos 654 profissionais através 
do Programa Saúde na Floresta



Atendemos 96.144 pessoas em 905 
territórios



*dados referentes ao ano de 2021


Saúde

Por meio do edital Floresta em Pé, realizamos 
o repasse de R$ 2,5 milhões para as 
organizações desenvolverem projetos de 
melhoria para 11 cadeias produtivas*



Nossas iniciativas alcançaram 1.547 famílias 
de 126 comunidades em 12 municípios do 
Amazonas 



Instalamos 95 pontos de conectividade para 
teleatendimento de saúde**



*Dados referentes aos anos de 2018 e 2019

**Dados referentes aos anos de 2021


Inovação

Investimos R$ 92.324 em melhorias de 
infraestrutura



Desenvolvemos 3 projetos que envolvem 
saneamento básico, internet, água potável 
e energia elétrica



Chegamos a 104 estruturas de 
conectividade instaladas 


Infraestrutura Comunitária

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

