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SOBRE NÓS
A Plataforma Parceiros pela
Amazônia (PPA) é uma
plataforma de ação coletiva
que busca engajar o setor
privado para fomentar novos
modelos de desenvolvimento
sustentável na Amazônia. Seu
objetivo é desenvolver e
identificar soluções tangíveis e
inovadoras para a conservação
da biodiversidade e recursos
naturais da Amazônia, assim
como garantir a qualidade de
vida das comunidades da
região. Com encontros
temáticos e construções junto
de instituições estratégicas
atuantes no bioma, pode
alavancar investimentos
sociais e ambientais,
fomentando o
desenvolvimento de parcerias
transformadoras,
compartilhando melhores
práticas e criando um
ambiente colaborativo para o
desenvolvimento de soluções
conjuntas para os desafios
amazônicos.
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+ DE 217 MILHÕES
DE REAIS MOBILIZADOS
(desde 2018) (*) contribuições monetárias
ou não que surgem a partir da
implementação das ações dos projetos.
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É A RENDA FAMILIAR
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média gerada pela atividade
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+ DE
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HECTARES
de abrangência de Terras Indígenas
e Unidades de Conservação apoiados
pela PPA (desde 2020)

7
PROJETOS EM ANDAMENTO
03 Desenvolvimento Local e 03
Fortalecimento de Negócios

DESTAQUES DO TRIMESTRE

Mapeamento Caminhos para a Amazônia
O Mapeamento Caminhos para a Amazônia foi proposto ao
ecossistema de impacto, esforço que conta novamente com o apoio
consultivo do Quintessa. Este esforço visa identificar o maior número
possível de programas e projetos voltados ao fortalecimento dos
negócios de impacto da Amazônia. O objetivo é poder, de forma mais
eficiente, ofertar mais oportunidades para empreendedores locais.
A partir da curadoria de organizações dinamizadoras, um importante
encontro foi realizado com a facilitação do Sense-Lab, que já havia
conduzido o workshop Roadmap de Soluções. Este novo evento serviu
como preparação entre os parceiros e refinamento de um
questionário, para levantamento de informações estratégicas.
Durante o mês de junho, houve o planejamento e início de uma
importante campanha de divulgação deste mapeamento, cujos
resultados serão apresentados no próximo relatório.

Comunicação e Eventos
Representantes da Secretaria Executiva da PPA marcaram
presença em diferentes eventos da rede, a exemplo do Webinar
ligado à Aceleradora 100+, “Como Ambev, PPA e parceiros querem
fazer pilotos com sua startup”, e o lançamento das chamadas
públicas de projetos da Plataforma Conexões Sustentáveis,
parceria com o Fundo de Sustentabilidade Hydro (FSH) e a Iniciativa
Barcarena Sustentável (IBS).
A PPA também organizou o Café Temático sobre a força pulsante
do empreendedorismo de impacto na Amazônia, no último
Festival ODS, fórum multissetorial organizado pela Agenda
Pública. Vale ressaltar, também, a forte presença de colaboradores
PPA na NaturalTech / Bio Brazil Fair, em que visitaram o stand do
movimento Amazônia em Casa Floresta em Pé e outros negócios
amazônicos ligados às cadeias de valor da sociobiodiversidade da
região. A equipe também participou do primeiro encontro da
Comunidade de Aprendizagem de Gênero, parte da Iniciativa de
Igualdade de Gênero da ANDE (Aspen Institute Networking of
Development Entrepreneurs), e do evento “Além da Ambev: o
ecossistema de inovação aberta que cocria com startups”.

Portfólio PPA
Em maio, representantes da PPA estiveram presentes no Pará, em
Barcarena, Benevides e Belém, para visita à iniciativa Conexões
Sustentáveis e aproximações institucionais com parceiros e
negócios de impacto da região. Em julho, times da USAID, PPA,
SITAWI e Natura estiveram presentes na região do Médio Juruá,
em Carauari no Amazonas. Além de visitarem as diferentes
localidades e conversarem com comunidades ribeirinhas e
beneficiários do Programa Território Médio Juruá (PTMJ), os
parceiros puderam avaliar as atividades e os resultados ligados à
segunda fase da iniciativa.
O programa Aceleradora 100+, idealizado pela Ambev, em
co-realização com a PPA e execução do Quintessa, já iniciou a
nova turma do ano de 2022. Nessa edição, o programa contou
com um eixo especifico para a Amazônia e conta com seis
empreedimentos entre négocios de etnoturismo, cooperativas e
bem-estar: Urucuna, Centro de Plantas Medicinais Olawatawah,
Cooper reca, Coopaiter, Amachains, AMZ Projetcs.

Para informações sobre os projetos, acesse: www.ppa.org.br/portfolio
ppa.org.br

contato@ppa.org.br

@parceirosamazonia

/parceirospelaamazonia

