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O Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia  
O ASL é um novo programa regional financiado pelo GEF que abrange Brasil, Colômbia e Peru. Juntos, os 
três países são responsáveis por 83% do território da bacia amazônica. O programa tem como objetivo 
manter 81.9 milhões de hectares de terras florestais, promover o uso sustentável da terra em 8.5 
milhões de hectares e apoiar ações que ajudem a reduzir as emissões de CO2 em 166.6 milhões de 
toneladas até 2030.   
 
O programa é executado pelos governos do Brasil, da Colômbia e do Peru com o apoio do Banco 
Mundial, a World Wildlife Fund (WWF) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) como agências do GEF.   O Banco Mundial lidera uma plataforma de intercâmbio de 
conhecimento para apoiar os projetos. Pela primeira vez, um programa adota uma abordagem integrada 
para proteger o ecossistema amazônico. O principal objetivo é proteger a biodiversidade de forma 
significativa e mitigar as mudanças climáticas por meio da implementação das políticas para promover o 
uso sustentável da terra, o gerenciamento das áreas protegidas e a restauração da cobertura vegetal. 
 

 
 



Fundamentos e Objetivos da Visita  
Participantes dos países envolvidos pelo Programa ASL manifestaram interesse em realizar uma viagem 

para troca de experiências e conhecimentos sobre as melhores práticas em inclusão social e econômica 

e em desenvolvimento sustentável na floresta amazônica. Adriana Moreira, especialista sênior em Meio 

Ambiente do Banco Mundial, vai liderar o grupo durante a visita ao Estado. O Acre possui iniciativas 

baseadas na valorização socioeconômica das comunidades locais. No roteiro da viagem, estão 

programadas visitas ao Proacre, programa que tem como prioridade ações nas comunidades isoladas 

tais como fornecimento de barcos para escoamento da produção agrícola, equipamentos e insumos 

para potencializar roçados sustentáveis; ao Complexo de Piscicultura Peixes da Amazônia, instituição 

que gerencia uma das maiores cadeias produtivas do Acre, a do peixe; e a COOPEACRE, empresa 

responsável pela maior produção de castanha do Brasil, que trabalha ainda com a borracha, polpa de 

frutas e mecanização para o reflorestamento, sendo uma empresa que defende o desenvolvimento 

sustentável aliado à preservação da diversidade natural e cultural da Amazônia. 

Destinatários 
Participantes da visita do Programa ASL:  

Colômbia 
 

Ministro de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia 
(Minambiente), Luis Gilberto Murillo; 
Chefe do escritório de Assuntos Internacionais do Minambiente, Angelica 
Mayolo; 
Governadores e prefeitos da Amazônia colombiana. 

Peru 
 

Delegação de três representantes a definir. 
 

Brasil – governo federal Delegação de dois representantes a definir. 
 

Brasil – governo do Acre Governador do Estado do Acre, Tião Viana; 
Secretário de Planejamento do Acre, Márcio Veríssimo; 
Secretário de Meio Ambiente do Acre, Carlos Edegard de Deus; 
Secretário de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), 
Lourival Marques; 
Secretário de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos 
Serviços Sustentáveis do Acre, Sibá Machado; 
Subsecretário de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e 
dos Serviços Sustentáveis do Acre, Sérgio Lopes. 

 

Formato e Conteúdo 
O objetivo da visita é compartilhar informações e trocar conhecimentos entre os três países 
participantes do Programa ASL em soluções e estratégias aplicadas pelo Brasil para mitigar os impactos 
no meio ambiente. A ida a campo contará com visitas a iniciativas de sucesso consolidadas que coabitam 
e colaboram para a conservação da floresta amazônica. As visitas mostrarão os exemplos de práticas 
agroflorestais sustentáveis que coexistem e colaboram com a conservação florestal gerida e mantida 
pela comunidade. Além disso, os participantes aprenderão com outras experiências exigidas nas 
atividades das áreas protegidas para melhor entender os desafios com essa abordagem. Esta visita 
permitirá ainda que os parceiros governamentais e de implementação do programa aprendam a partir 
das vantagens da agricultura sustentável no combate ao desmatamento. Além de maneiras efetivas no 



processo de planejamento de uso da terra na região amazônica, fortalecimento das cadeias produtivas 
entre outros.  
 

1º dia: Domingo, 28 de janeiro de 2018 

8:00 - 22:00 Chegada dos participantes a Rio Branco. 

2º dia: Segunda-feira, 29 de janeiro de 2018 

Manhã Boas vindas e apresentação do governador 
do Estado do Acre, Tião Viana, e 
secretariado. 

12:00 – 13:00 Almoço 

Tarde  Visita ao Complexo de Piscicultura Peixes da 
Amazônia. 

3º dia: Terça-feira, 30 de janeiro de 2018 

Manhã  Visita ao consórcio agroflorestal para cultura 
de borracha e palmito. 

12:00 – 13:00 Almoço 

Tarde  Visita à COOPERACRE, empresa produtora de 
castanha do Pará; 
Visita ao Complexo Industrial de Suinocultura 
Dom Porquito - Acre. 

4º dia: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 

Manhã Reunião para troca de experiência entre os 
participantes da visita.  

12:00 – 13:00 Almoço de encerramento 

Tarde Passeio pela cidade de Rio Branco/AC. 
Retorno aos países. 

 


