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Quem somos
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Fundação Amazonas Sustentável
Criada com base na Lei Estadual Nº 3.135/2007 
Política Estadual de Mudanças Climáticas do Estado do Amazonas.

Organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede no Estado do

Amazonas.

Missão

Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia através da valorização 

da floresta em pé e da melhoria da qualidade de vida das sociedades locais, com 

ações práticas e disseminação do conhecimento e lições aprendidas.



581
COMUNIDADES

E LOCALIDADES

9.430
FAMÍLIAS

10,9 
MILHÕES

DE HECTARES

Área de atuação 

da FAS

Comunidades e 

localidades

Dados: Set/2019.

Onde estamos
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Atuação em comunidades 
ribeirinhas da Amazônia profunda
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RDS de Uacari



Atuação em comunidades ribeirinhas da Amazônia profunda



O que fazemos
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Saúde
Primeira infância, terceira idade,  formação de 

agentes comunitários, políticas públicas 

Educação
Educação relevante, Bases do  aprendizado, 

Observatório, políticas, públicas

Empoderamento
Apoio ao associativismo, formação de líderes, 

Protagonismo comunitário

Cidadania
Garantia de direitos e desenvolvimento 

socioemocional de crianças e adolescentes

Geração de renda
Apoio às cadeias  produtivas, assistência 

técnica e apoio ao empreendedorismo

Infraestrutura 

comunitária

Comunicação, transporte, água potável, 

energia, saneamento

Conservação 

ambiental

Pagamento por serviços ambientais, 

monitoramento ambiental, redução do 

desmatamento e queimadas

Inovação
Soluções inovadoras e tecnologias sustentáveis 

para o desenvolvimento regional

Gestão e 

Transparência

Auditorias independentes, transparência de 

gastos, valorização da equipe



Apoio a projetos de geração de renda e empreendedorismo (manejo do pirarucu)
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Investimentos em infraestrutura e desenvolvimento comunitário (Acesso à água)



Investimentos em infraestrutura e desenvolvimento comunitário



Recompensa por Serviços Ambientais (Política Pública)
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Educação relevante e formações complementares 



Atenção à primeira infância ribeirinha (desenvolvimento infantil)
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Desenvolvimento integrado de crianças e adolescentes ribeirinhos



Como fazemos



Abordagem participativa
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(3) Realização

(1) Mobilização

(5) Intervenção

Implementação e 

acompanhamento técnico

(2) Planejamento

(4) Verificação



Sistema de monitoramento e avaliação da FAS

Engajamento de 

parceiros e público

Diagnóstico 

participativo

Governança 

inclusiva

Planejamento 

participativo

Formação 

continuada

Acompanhamento

e avaliação

Sistematização 

do conhecimento

Comunicação e 

relacionamento



1. É bem caro acompanhar projetos na Amazônia.

2. Monitorar numerosos projetos na Amazônia é desafiador.

3. Atuar em múltiplas temáticas dificulta M&A.

4. Manter nossa missão pressupõe convencer!

5. Achamos importante acreditar nossas ações.

Principais lições e crenças sobre M&A
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É bem caro acompanhar projetos na Amazônia
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• Nossa atuação é PACTUADA entre nós, com beneficiários e com parceiros

 Nossos parceiros apoiam o acompanhamento de projetos;

 As Associações são co-responsáveis por resultados e impactos;

 Missões de campo possuem múltiplas atividades envolvidas;

 Agenda compartilhada e integrada - “Caronômetro”;

 Temos um indicador de custos economizados pelo apoio de parceiros.



Complexidade logística



Longas distâncias



O desafio de monitorar numerosos projetos...
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• Especialmente em comunidades ribeirinhas da Amazônia! Isso requer...

 Adaptar métricas e indicadores para a realidade local;

 Adotar ferramentas específicas para a coleta e análise de dados;

 Consolidar processos claros de coleta, sistematização e análise de dados;

 Treinar as equipes continuamente;

 Manter informações atualizadas em painéis de gestão;

 Avaliar necessidades de melhoria e/ou redirecionamento de ações.



JUL

AGO

SET
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Coleta de dados (produção, comunitários) - setembro



JUL

AGO

SET
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Monitoramento da pesca manejada na RDS Cujubim
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Supervisão do projeto Primeira Infância Ribeirinha (RDS do Uatumã)
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Aplicação do EDK em Uarini pelo projeto Floresta Ensina (Agosto)



Atuar em múltiplas temáticas dificulta M&A
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• Somos obsessivos com o aperfeiçoamento das nossas ações

 Temos uma clara e detalhada Teoria da Mudança;

 Seguimos um consistente Planejamento Estratégico;

 Estruturamos um comitê envolvendo M&A, Controladoria e Comunicação;

 Consolidamos instâncias e mecanismos de gestão;

 Implementamos calendário voltado para o aperfeiçoamento e avaliação.
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8 Nivelamento de colaboradores (agenda trimestral)



IX Oficina de Planejamento e Gestão da FAS

28 /01 à 01/02/2019, RDS do Rio Negro

Oficina de gestão da FAS (planejamento anual)



Encontros 
realizados

Média de 
participantes

% de participação 
feminina

Média de duração dos 
encontros (dias)

22 40 27% 5,1



XXII Encontro (Mai/2019)



Evolução dos Encontros de Liderança



Manter nossa missão pressupõe convencer!
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• Temos uma forte estratégia de captação e relacionamento!

 Temos um programa dedicado à captação e desenvolvimento institucional;

 Em 2018 reunimos 213 parceiros, dos quais 59 são financiadores;

 Operacionalizamos busca ativa junto a fontes nacionais e internacionais;

 Mantemos relacionamento contínuo com nossos atuais parceiros;

 Aplicamos pesquisas de satisfação regulares;

 Procuramos manter excelente reputação e fluxo de comunicação.



Ecossistema da FAS
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87

45 18

14

Dados: Dez/2018.

213 
parceiros



Redução do desmatamento



Evolução da renda



Achamos importante acreditar nossas ações
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• Consideramos consultorias e avaliações externas ótimas bússolas!

 A Bain&Company elaborou nosso Planejamento Estratégico 2030;

 Desde 2008 fomos auditados 23 vezes pela PwC e seguimos invictos sem 

ressalvas;

 Fomos muito bem avaliados pela Agência de Cooperação Alemã/CEPAL 

quanto à efetividade do nosso maior programa (Bolsa Floresta), financiado 

pelo Fundo Amazônia/BNDES; 

 Estamos iniciando com a Action Pesquisas de Mercado, a 3ª pesquisa de 

opinião junto ao nosso público beneficiado (2011, 2015 e agora 2019);

 Temos concorrido a premiações e estamos sendo reconhecidos.



Ano Unidades de conservação Amostragem Abordagem

2011

RDS do Rio Negro

RDS do Uatumã

RDS do Juma

463 pessoas

PBF

Imagem FAS

Investimentos

Conservação ambiental

Impacto e expectativas

2015 

2019

(*)

RDS do Rio Negro

RDS do Uatumã

RDS do Juma

RDS do Rio Negro

APA do Rio Negro

RDS Puranga Conquista

994 pessoas

1.200 pessoas (*)

Imagem FAS

PES

PBF

Ambiente institucional

Investimentos

Conservação ambiental

Impacto e expectativas

Problemas e soluções

Pesquisa de opinião

38



Avaliação ex-post GIZ (Projeto 1)



A FAS CUIDA DAS PESSOAS QUE 
CUIDAM DA FLORESTA

Michelle Costa
Gerente de Gestão e Transparência
Fundação Amazonas Sustentável
michelle.costa@fas-amazonas.org

linkedin.com/in/michellegcosta


