


A pandemia da COVID-19 pegou o mundo todo de surpresa, exigindo muitas reflexões e 
mudanças sob orientação das autoridades sanitárias, a fim de se preservar a vida.

O Fórum Mundial AMAZÔNIA+21, então previsto para ocorrer no mês de maio de 2020, foi 
suspenso e os envolvidos em sua construção avançaram com reuniões virtuais e diálogos, a fim 

de se encontrar um novo modelo adequado para a sua continuidade, considerando-se a 
importância da proposta para o país e para o mundo, de geração de riquezas e renda para as 

comunidades amazônicas e proteção plena ao bioma.

Mais de 100 instituições, nacionais e internacionais, continuam envolvidas com o Fórum: A 
Academia e especialistas, setor produtivo, instituições de fomento, governos e sociedade civil 

organizada, o que nos fez transformar o evento presencial em 100% Virtual, produzido e gerado 
a partir de um estúdio profissional da Amazônia para o mundo.





Criar, articular e mobilizar comunidades 
capazes de transformar positivamente o 
ambiente amazônico promovendo a 
geração de novos negócios e o 
desenvolvimento sustentável da região.

Materialização de um fórum internacional 
permanente de diálogos, em favor da busca 
e fortalecimento de uma identidade 
cultural e econômica com novos modelos 
de desenvolvimento regional sustentáveis 
para a região amazônica, em caráter 
nacional e internacional.

Ser o principal fórum de diálogos de 
transformação econômica sustentável 
e valorização cultural da Região 
Amazônica até 2040.

MISSÃO

VISÃO

CONTEXTO

Fortalecimento da identidade 
cultural e do desenvolvimento 
econômico da Amazônia.

Criação de novos modelos 
sustentáveis de desenvolvimento 
para a Região Amazônica, em 
caráter nacional e internacional.

Articulação Colaborativa 
Governos, Setor Produtivo, 
Academia, Sociedade Civil 
Organizada e Instituições de 
Fomento.

Implantação de um Fórum 
Internacional permanente, 
periodicidade bianual.

OBJETIVO







Valorizar a preservação, 
a geração de riquezas 

e fortalecer a 
cultura amazônica.

Mapear fundos para projetos e 
empreendimentos sustentáveis 
com foco no desenvolvimento 

socioeconômico local.

Fomentar e estimular inovação, 
ciência, tecnologia e pesquisa 

aplicada para o 
desenvolvimento local.

Gerar riquezas e renda para as 
Comunidades e Povos da 

Amazônia, regiões e territórios, 
com maior valor agregado e 

ampla proteção ao bioma.



Encontros virtuais abertos ao público e 
reuniões temáticas com especialistas para 

aprofundar temas específicos de cada eixo.

Retomada dos diálogos em formato virtual
19 de Agosto 2020 

26 de Agosto 2020  

23 de Setembro 2020  

14 de Outubro 2020

Diálogos com líderes mundiais e suas 
visões sobre o futuro da Amazônia





Transmissão em tempo real 
para diversas plataformas
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