
  
 

 

 

 

 

 
 
US$ 100 milhões destinados à consolidação dos ganhos de preservação na região dos Andes-
Amazônia 
O novo financiamento amplia o suporte de longo prazo da Gordon and Betty Moore Foundation para 
áreas de proteção e terras indígenas 
 
PALO ALTO, 21 de março de 2016 – A Gordon and Betty Moore Foundation, uma das maiores 
financiadoras mundiais privadas de preservação anunciou a renovação do compromisso com sua 
Iniciativa Andes-Amazônia, destinando à causa uma soma de US$ 100 milhões até 2020.  
 
Hoje em dia, as áreas de proteção e terras indígenas na Bacia Amazônica abrangem quase 400 milhões 
de hectares, ou seja, quase dois terços do que resta da floresta. Desde que a Moore Foundation deu 
início a seus esforços para apoiar a preservação na região, em 2001, com o objetivo de ajudar a proteger 
a biodiversidade e o clima da Bacia Amazônica, a área legalmente protegida quase dobrou de tamanho. 
Embora esse aumento seja significativo, uma designação formal não costuma assegurar a preservação 
eficaz dessas áreas a longo prazo. 
 
“Ao longo de quinze anos, nossos beneficiados ajudaram a preservar mais de 140 milhões de hectares na 
Amazônia”, explica Avecita Chicchón, Ph.D., Diretora da Iniciativa Andes-Amazônia na fundação. “Temos 
orgulho dos impactos notáveis na proteção da área florestal e da biodiversidade. No entanto, as ameaças 
a essas regiões cresceram com o aumento insustentável da exploração de madeira, uso da terra para a 
criação de gado e plantação de soja e o mau planejamento da mineração, exploração de hidrocarbonetos 
e desenvolvimento de infraestrutura. Queremos ajudar a garantir que as comunidades locais e as 
estruturas de gestão e financiamento para unidades de preservação tenham a resiliência e os recursos de 
longo prazo de que precisam para que os ganhos possam resistir às pressões atuais e futuras.” 
 
Durante os próximos cinco anos, a Iniciativa Andes-Amazônia da Gordon and Betty Moore Foundation 
manterá seu foco nas três estratégias prioritárias para ajudar a reforçar e progredir na gestão eficaz das 
áreas de proteção e terras indígenas no Brasil, Peru, Colômbia, Equador e Bolívia, que as doações 
ajudaram a preservar: 
 

• Unidades de preservação individual. Criação e consolidação de áreas de proteção e terras 
indígenas individuais já existentes. 

• Planejamento do uso da terra. Preservação da área florestal incorporando as áreas de 
proteção e as terras indígenas nos planos de uso do solo e desenvolvimento jurisdicional do 
estado, município ou distrito. 

• Sistemas de área de proteção. Assegurar mecanismos de financiamento eficaz e de longo 
prazo para sistemas de parques nacionais, bem como sistemas eficazes de monitoramento e 
gestão informados durante os processos envolvidos.  

 
“Os parques nacionais representam um meio eficaz e extraordinário para preservar legados naturais dos 
países, normalmente com implicações globais. Por exemplo, eles podem ajudar as nações a alcançarem 
suas Contribuições Determinadas em Nível Nacional e seus acordos climáticos de preservação florestal 
decorrentes do COP21”, explica o Presidente do COP20 e Ministro do Ambiente peruano Manuel Pulgar-
Vidal. “Mas, para resistir, os sistemas dos parques precisam exatamente do tipo de mecanismo de 
financiamento sustentável que a Moore e muitos outros parceiros estão ajudando a promover.” 
 

 

https://www.moore.org/programs/environmental-conservation/andes-amazon-initiative
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“Ao trabalharmos nessas diferentes escalas, de unidades de preservação individual a mosaicos de uso do 
solo e sistemas de parques nacionais, acreditamos que seja possível ajudar a criar uma infraestrutura de 
preservação regional. Essa abordagem ajudará a assegurar a resiliência e a durabilidade de longo prazo 
dos ganhos exemplares na preservação florestal que nossos beneficiados da Iniciativa Andes-Amazônia e 
muitos outros trabalharam tanto para conseguir”, afirma Guillermo Castilleja, Ph.D, Executivo-Chefe do 
Programa da fundação para Preservação Ambiental. 
 
Sobre a Gordon and Betty Moore Foundation 
 
A Gordon and Betty Moore Foundation fomenta descobertas científicas inovadoras, preservação 
ambiental, melhorias no atendimento ao paciente e preservação dos traços especiais da Área da Baía de 
São Francisco (EUA). Siga @MooreFound ou visite www.moore.org.  
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