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Natureza das entidades

Como organizações da sociedade civil

Movimentos sociais – formais e informais
Associações de raiz (de base)
Organizações socioambientais

Quando surgiram?
Quantas são? Onde atuam?



Socioambientais

Organizações da sociedade civil 
Sem fins lucrativos
Independentes
Sem filiação político-partidárias, 
sindicais ou religiosas 
Independentes de grupos 
econômicos 
Pautas socioambientais

Instituto Socioambiental (ISA), o 
que os move é:

“Propor soluções de forma 
integrada a questões sociais e 

ambientais com foco central na 
defesa de bens e direitos sociais, 

coletivos e difusos relativos ao 
meio ambiente, ao patrimônio 

cultural, aos direitos humanos e 
dos povos” 

(ISA, web-site)



Critério

Entidades profissionais formais 
Histórico de trabalho publicamente reconhecido
Base técnico-científica comprovada
Corpo técnico permanente
Alta capacidade de gestão 
Transparentes e auditadas



Motivo da criação

Apagão do poder público – Absoluta ausência do poder
público no enfrentamento das principais agendas
socioambientais da Amazônia
Sociedade local – fortalecer as agendas locais,
especialmente as de baixo interesse para a sociedade da
localidade ou da região 
Sociedade nacional – Profundo desinteresse da
sociedade brasileira e da elite local pela maior parte
dessas temáticas



Fatores originários

As Socioambientais se consolidaram na medida em que 
foram capazes de responder a essas causas públicas e 
genuínas de forma transparente 

Seu maior patrimônio é a sua probidade, o seu nome

Buscam demonstrar à iniciativa privada e ao poder 
público formas de enfrentamento de questões graves



Povos tradicionais

Primeiras OSCs da Amazônia 
Indígenas
Operação Anchieta (Opan) (1969)
Comissão Pró-Índio (1978) 
Centro de Trabalho Indigenista (CTI) (1979)
Pós democratização: ISA (1994) e Iepé (2002)

Quilombolas – ISA, CTI, ECAM, Peabiru
Povos e comunidades tradicionais – Ecoporé, FVA, IPAM, 
PSA



Conservação

Ipê  
Entidades internacionais (CI, TNC, WWF) 
Fundação Cristalino
SOS Amazônia
Na Agenda de diversas entidades regionais
Monitoramento satélite – Imazon, MAPBIOMAS, RAISG



Agricultura familiar

ICV, IPAM, IDESAM, ISPN, Ouro Verde, Peabiru, Saúde e 
Alegria
Cadeia de valor do cacau – TNC e Imaflora
Pecuária – ICV, IDESAM
Abelhas – Peabiru, 
Agricultura de baixo carbono - IPAM, IDESAM



Agenda internacional

Internacionais – CI, TNC, WRI, WWF
Nacionais – FAS, IDESAM, IMAZON, IPAM 



Pecuária 

Enfrentamento - Greenpeace, Amigos da Terra, Imazon
Soluções – Idesam, Imazon e Ipam
ICV - Programa Pecuária Integrada de Baixo Carbono
Empresa para atuar como investidor na melhoria do 
negócio de fazendeiros parceiros



Temáticas emergentes

Finanças sociais – Conexsus, Funbio, SITAWI
Start-ups - Centro de Empreendedorismo, IDESAM 
Gestão municipal – Agenda Pública  
Estudos – Garimpo, ITR, Zona Franca - Instituto Escolhas  



Grandes projetos

Greenpeace, IEB, ISA, Xingu e Peabiru, WWF
Desafio: construir, de forma participativa com os atores 
locais, alternativas em escala para superar as atividades de 
alto impacto socioambiental



Articulação com poder público

A maioria das atividades técnico-científicas são 
executadas em colaboração com instituições públicas de 
pesquisa, ensino e extensão rural, empresas privadas e 
organismos multilaterais
A maioria mantém cooperação com as universidades de 
suas regiões e entidades de pesquisa



ODS

Em pesquisa, 14 instituições que informaram os ODS 
apresentam como prioritários (acima de 70% relevantes): 
ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) 
ODS 12 (Consumo e Produção Responsável) 
ODS 13 (Ação Contra Mudança Global do Clima) 
ODS 15 (Proteger Ecossistemas Terrestres)



Alianças

Aliança para Restauração na Amazônia
Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura
Observatório do Clima
RAISG



Financiamento
Diversificação de fontes de recursos 
Financiadores exigentes – BNDES, Petrobras, ONU, BID, BM
Parcerias com empresas, seus institutos e fundações são cada vez
mais relevantes, porém, muitas entidades do setor empresarial
ainda seguem métricas típicas dos negócios, esperando
resultados ano curto prazo
Financiadores multilaterais e bilaterais para o Brasil

Indicadores para a Amazônia e o Brasil 
(ex. Marajó – IDH – posição 165 dentre 200 países, como os mais 
pobres países da África)



Conclusões

Insuficiência de organizações
Complexidade da agenda
Extensão do território
A maioria é de pequenas organizações
Agenda rural
Atualizadas – questões climáticas, bioeconomia, serviços 
ambientais



Obrigado, até 
a próxima!


