
INFORMAÇÕES GERAIS 

OBJETIVO DO PROJETO 

O projeto visa promover a sustentabilidade financeira 

de longo prazo para a gestão efetiva do Sistema 

Nacional de Áreas Naturais Protegidas do Peru 

(SINANPE) para proteção de importância global da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos da 

Amazônia.  

 Os principais resultados esperados são:   

• Desenvolvimento de uma iniciativa público-privada 
(Patrimonio del Peru) para a sustentabilidade 
financeira de longo prazo das Áreas Naturais 
Protegidas (NPAs) na Amazônia Peruana. 

• Melhoria da eficácia no gerenciamento e o estado 
de conservação de áreas protegidas selecionadas.  

 

 

CONTEXTO 

O Peru abriga a segunda maior porção da Amazônia, representando mais de 11% do 

bioma e 60% do território do país. A Amazônia peruana é caracterizada pela alta 

biodiversidade, o extenso ecossistema florestal e do solo que provê benefícios 

ambientais nacionais e globais. Nos últimos anos, o crescimento acelerado no Peru 

tem se traduzido em uma nova infraestrutura, que abriu as portas da região para o 

desenvolvimento de atividades, como a mudança da agricultura de pequena e média 

escala, criação de gado, mineração ilegal de ouro e cultivos ilegais. 

Uma estratégia chave do Governo Peruano para proteger esta parte da Amazônia 

tem sido a expansão do sistema de áreas nacionais protegidas e a melhoria do 

sistema. Ainda há desafios importantes para garantir a conservação a longo prazo e 

uma efetiva gestão dessas áreas. 

O Projeto foi elaborado para desenvolver e implementar uma estratégia de 

sustentabilidade financeira que vai ajudar a preencher a lacuna do financiamento 

para melhoria da gestão e também trazer recursos suplementares para construir 

capacidades institucionais. Entre os objetivos, estão promover acordos com as 

principais agências do governo, catalisar uma estratégia de planejamento de longo 

prazo, coordenar instituições de financiamento e desenvolver uma visão da paisagem 

na qual as áreas protegidas sejam peças chaves para a sustentabilidade. 

Assegurando o Futuro das Áreas Protegidas Naturais 

do Peru 

               Foto: Walter Wust / www.sernanp.gob.pe 

Áreas de intervenção: Trinta e oito áreas protegidas na Amazônia peruana. 
Intervenções no campo em 4 áreas priorizadas (Parque Nacional Río Abiseo, Parque 
Nacional Tingo María, Santuário Nacional Tabaconas Namballe e Reserva Comunitária 
Machiguenga) 
 
Doação GEF: $9 milhões Contrapartida: $55 milhões 
 

Parceiros executores: Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas (SERNANP) e 

Fundo de Promoção das Áreas Naturais Protegidas do Peru (PROFONANPE).  

Contato: Rodolfo Valcárcel, rvalcarcel@sernanp.gob.pe 

 

Agência Implementadora GEF: WWF   
Contato: Isabel Fliberto, Isabel.Filiberto@wwfus.org 
 

Gerente do Projeto:  Lorenzo Beck, lbeckgef6-pdp@sernanp.gob.pe 

 


