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Programa de Parceria  

Em Meio Ambiente na  

Biodiversidade Amazônica 
 
Desde 1990, os investimentos da USAID na Amazônia 

brasileira tem impactado positivamente  nos desafios 

ambientais chaves incluindo governança florestal, ma-

nejo ambiental, gestão florestal, e conservação da bio-

diversidade. Coletivamente, esses investimentos aju-

daram governos estaduais a projetar e implementar 

leis e regulações, ajudou municípios a implementar a 

lei federal obrigatória de Planos Ambientais, e treinou 

milhares de oficiais federais, estaduais, locais, da soci-

edade civil e grupos indígenas para de forma mais efi-

caz advogar para a conservação de recursos da Ama-

zônia.  

Em 2013, a USAID/Brasil realizou consultas extensas 

com as agências governamentais brasileiras, organiza-

ções da sociedade civil e outros doadores. A USAID 

perguntou como nossa assistência poderia comple-

mentar e ajudar o Brasil a conquistar suas metas e 

objetivos ambientais.  

As consultas ressaltaram que a USAID é reconhecida por 

fornecer assistência técnica, treinamento e tecnologia pa-

ra ajudar a preservar e conservar o meio ambiente. 

O processo de consulta está ajudando a USAID à dese-

nhar sua nova estratégia ambiental de 5 anos. A estratégia 

foi projetada para ser implementada através do trabalho 

colaborativo em parceria com o Governo do Brasil, onde 

a USAID e seus parceiros brasileiros vão trabalhar em 

direção ao objetivo primordial de ampliar a conservação 

da biodiversidade no sistema de áreas protegidas da Ama-

zônia brasileira. 

 

 

 

- Fortalecer os esforços de conservação da biodiversi-

dade em mosáicos e áreas protegidas prioritárias; 

- Aumentar a proteção de terras indígenas e seus re-

cursos naturais; e 

- Aplicar ciência, tecnologia e inovação para melhoria 

das práticas de conservação da biodiversidade. 
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Essa estratégia foca em: 



Environment Partnership 

Program in Amazon  

Biodiversity 
 
Since 1990, USAID’s investments in the Brazilian 

Amazon have had a significant and positive impact 

on key challenges including forest governance, envi-

ronmentally sound and sustainable forest manage-

ment, and biodiversity conservation.  Collectively, 

these investments assisted state governments to 

design and implement laws and regulations, helped 

municipalities to implement federal law mandated 

Environmental Plans, and trained thousands of fed-

eral, state and local officials, as well as dozens of 

civil society, traditional, and indigenous groups to 

more effectively advocate for conservation of Ama-

zonian resources. 

 

In 2013, USAID/Brazil undertook extensive consul-

tations with Brazilian government agencies, civil so-

ciety organizations and other donors. USAID asked 

how our assistance could complement and help Bra-

zil to achieve its environmental goals and objectives.   

  

 

Consultations underscored that USAID is valued for 

providing technical expertise, training and technology to 

help preserve and conserve the environment. 

The consultation process is helping USAID design its new 

five-year environment strategy. The strategy was designed 

to be implemented through collaborative work in part-

nership with the Government of Brazil, where USAID and 

Brazilian partners will work toward the overarching goal 

that the biodiversity conservation for Brazilian Amazon 

protected areas system is enhanced. 

 

 

- Strengthen biodiversity conservation efforts in prior-

ity protected areas and mosaics;  

- Enhance protection of indigenous lands and its natu-

ral resources; and 

- Apply science, technology and innovation to improve 

biodiversity conservation practices. 
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This strategy will focus on:  


