
Saiba mais sobre a iniciativa em: 

   https://amazonia80x2025.earth/pt/home-portugues/ 

No Grupo de Trabalho, os parceiros e 
aliados do programa Todos os Olhos 
na Amazônia vão identificar o papel 
que podem assumir para apoiar a 
implementação da iniciativa 80X25, 
em torno dos seguintes pontos do 
Pacto pela Amazônia*:

*Os níveis indicados abaixo correspondem à 
relaçãocom os objetivos, teoria da mudança e 
componentes do programa Todos os Olhos 
na Amazônia.

Iniciativa promovida pela 
Coordenadora das Organizações 
Indígenas da Bacia Amazônica 
(COICA) com o objetivo de garantir a 
proteção permanente de 80% da 
Amazônia até o ano de 2025, como 
uma medida urgente para frear o 
ponto sem retorno e responder à 
crise planetária.

Comunidade de Aprendizagem
Todos os Olhos na Amazônia (TOA)

Grupo de Trabalho pela iniciativa

A Amazônia pela vida:
vamos proteger 80% da floresta até 2025

PROMOVIDA PELA COICA



Uma visão Pan-Amazônica regional que se baseia em um 
plano estratégico compartilhado, construído sobre as rígidas 
diretrizes de Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI).  
Para alcançar a perspectiva de 80% até 2025, cada país 
amazônico deve desenvolver um Plano Nacional de Ação 
para o Bioma Amazônico (NABAP, na sigla em inglês) para 
definir seus compromissos para o cumprimento da meta 
80x25.

Implementação de um modelo de governança com 
representação política e reconhecimento formal do papel 
dos povos indígenas para alcançar esse objetivo.

Imagem: Pablo Tamayo



O comprometimento do setor financeiro para garantir o 
respeito aos direitos indígenas e o fim do desmatamento 
em todas as cadeias produtivas financiadas.

Transparência e responsabilidade pelas cadeias produtivas.

A adoção imediata pela comunidade internacional de 
políticas e estruturas que garantam um influxo permanente 
de recursos para atingir esse objetivo.

A comunidade internacional dinamiza os recursos 
financeiros necessários para cobrir os custos de acesso aos 
serviços básicos das comunidades indígenas, consolidar 
sua autodeterminação e fortalecer a gestão integral dos 
territórios, meios de vida sustentáveis   e uso do 
conhecimento ancestral.



100% do reconhecimento legal e demarcação de terras 
indígenas.

Uma moratória imediata sobre o desmatamento e a 
degradação industrial de todas as florestas primárias.

Criação de reservas indígenas ampliadas e 
co- administradas para comunidades indígenas e locais 
desprotegidas (ICCA 2021), e outros territórios.
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Políticas florestais e zoneamento que permitam a criação 
de zonas intangíveis para áreas que permanecem 
intactas/sem estradas e outras zonas destinadas a atividades 
industriais. 

Restauração ecológica para terras degradadas.

Deter os principais responsáveis pelo desmatamento atual e 
futuro e as pressões de desenvolvimento industrial.

Perdão de dívidas condicionado a uma moratória 
permanente sobre a extração industrial em terras 
indígenas e áreas protegidas.
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Participe das sessões nas quais os 
parceiros da coalizão TOA irão 
definir o cronograma de trabalho e 
o plano de ação para contribuir 
com a iniciativa "Amazônia pela 
vida: vamos proteger 80% até 
2025”

Para mais informações sobre o Grupo de Trabalho, 
visite a Plataforma de Aprendizagem TOA
ou escreva para:

Eliana Rojas
Coordenadora de Articulação e Aprendizagem TOA

       erojas@hivos.org

QUINTA-FEIRA

20
JANEIRO

11h00 às 13h00
HORÁRIO DE BRASÍLIA

ID: 862 9080 8991

PRIMEIRO ENCONTRO*

https://toamazonia.org/knowledge-exchange/grupo-de-trabalho-da-iniciativa-amazonia-pela-vida-vamos-proteger-80-ate-2025-promovida-pela-coica/?lang=pt-br

