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Em homenagem ao 25º aniversário da Amazon Watch, nosso
Plano Estratégico 2021-2025 se baseia em 25 anos de
trabalho de proteção da Floresta Amazônica e da defesa dos direitos, da vida e dos
territórios dos povos indígenas. Nós nos comprometemos a trabalhar em solidariedade
aos povos indígenas e a um crescente movimento global que clama por ações urgentes
para proteger a Amazônia permanentemente, defender os defensores e promover a
justiça climática.

A Floresta Amazônica próxima ao ponto de inflexão
A Floresta Amazônica está próxima ao “ponto de não retorno”, o ponto em que a
degradação do ecossistema é irreversível. De acordo com Carlos Nobre e Thomas
Lovejoy, membros do Painel Científico para a Amazônia, “o desmatamento atual na
Bacia Amazônica é de 17% e se aproxima de 20% na Amazônia brasileira.” Eles
estimam que se alcançará o ponto de inflexão em 20-25% de desmatamento e não
40% como previsto anteriormente. “Essa é nossa última chance de agir para proteger a
Amazônia”, alertam.

Devemos tomar medidas ousadas e imediatas para passar de um “ponto de
inflexão para um momento de virada”. Não há tempo a perder. A hora da ação
global é agora!

Nos próximos cinco anos, a Amazon Watch trabalhará para atingir esse objetivo
primordial: proteção permanente de 80% da Amazônia, incluindo territórios
indígenas e áreas protegidas, por meio de campanhas solidárias de demarcação e
reconhecimento de territórios ancestrais. Iremos atuar para promover e ampliar os
direitos, a resistência e as soluções indígenas para proteger e defender a Bacia
Amazônica; fazer com que a voz e as soluções das mulheres indígenas sejam ouvidas;
desenvolver e implementar protocolos de resposta rápida e campanhas para defender
os defensores da terra da Amazônia e redirecionar mais de 1 milhão de dólares por ano
a fundos de solidariedade e resposta rápida para emergências por meio do nosso
Amazon Defenders Fund (ADF).

Com uma equipe crescente no Brasil, Peru e Equador, vinda dos Estados Unidos e de
outros países, vamos ampliar as campanhas regionais e internacionais de defesa e
comunicação para deter e responsabilizar os motores globais da destruição da
Amazônia, incluindo governos, corporações, indústrias extrativistas - combustíveis



fósseis e agronegócio - e quem os financia. Trabalharemos em colaboração com
aliados regionais e internacionais para construir um movimento pan-amazônico e global
que aja em prol da Amazônia, dos direitos indígenas e da justiça climática.
'A Amazônia está em chamas, colocando em grande risco vidas indígenas,
biodiversidade e o clima global. Se perdermos a Amazônia, perderemos a luta contra
as mudanças climáticas. Os povos indígenas sabem e dizem, há muito tempo, que tudo
nesta vida está interligado. Quando se destrói a Mãe Terra em um lugar, todas as
partes do mundo sentem essa destruição”, Sonia Guajajara, Coordenadora Executiva
da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.

Proteção da Amazônia e da defesa dos direitos indígenas: Nossa Teoria da
Mudança

A Bacia do Rio Amazonas abriga a maior e mais biodiversa floresta tropical do mundo,
cobrindo uma área maior do que o território contíguo dos Estados Unidos, contendo um
terço das espécies vegetais e animais e produzindo um quinto de toda a água doce da
Terra. O sistema hidrológico da Amazônia faz parte do sistema climático continental e é
vital para a manutenção da estabilidade climática global.

A Amazônia abriga mais de 400 povos indígenas distintos, incluindo 82 que vivem em
isolamento voluntário. Os territórios dos povos indígenas constituem quase 30% do
bioma amazônico e são comprovadamente os mais bem protegidos das ameaças
crescentes, incluindo desmatamento, incêndios, grilagem de terras, atividades ilícitas,
extração de recursos e grandes projetos de infraestrutura. Além disso, a pandemia de
Covid-19 causou uma emergência humanitária e de saúde pública em toda a região,
afetando desproporcionalmente os povos indígenas que protegem a integridade
biocultural da Amazônia e o clima global.

Missão, visão e valores fundamentais

Missão
A Amazon Watch é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1996 para
proteger a floresta tropical e promover os direitos dos povos indígenas na Bacia
Amazônica. Estabelecemos parcerias com organizações indígenas e ambientais em
campanhas pelos direitos humanos, pela responsabilidade corporativa e pela
preservação dos sistemas ecológicos da Amazônia.

Declaração de Visão
Imaginamos um mundo onde os direitos coletivos dos povos indígenas e os direitos da
natureza sejam respeitados; onde as florestas saudáveis, a biodiversidade e o clima
global sejam totalmente protegidos.

Lutamos por um movimento de solidariedade global cujas raízes estejam na
interconexão e nas práticas de descolonização para respeitar os direitos dos povos



indígenas e proteger permanentemente a Floresta Amazônica, órgão vital da biosfera
terrestre, que está perigosamente perto do colapso ecológico.

Acreditamos que a autodeterminação indígena é um componente fundamental de
qualquer estratégia de conservação bem-sucedida para a Amazônia e entendemos que
o conhecimento, as culturas e as práticas tradicionais indígenas são essenciais para o
manejo sustentável e justo da Mãe Terra.

Buscamos soluções que levem à transformação dos sistemas de governança
econômica, financeira e política em sistemas que afirmem a vida e sejam
regenerativos. Comprometemo-nos, num espírito de parceria e de respeito mútuo, a
apoiar os povos indígenas, da floresta e tradicionais em seus esforços para proteger a
vida, a terra e a cultura de acordo com suas aspirações e necessidades, defendendo
soluções verdadeiras que respeitem os princípios de justiça climática.

Valores fundamentais
Respeito - honrar a diversidade e promover o respeito pelos povos indígenas -
incluindo idosos, mulheres, jovens - e pelos direitos da natureza.

Integridade - trabalhar com honestidade, ética e precisão de acordo com nossa visão e
missão.

Comprometimento - com a promoção dos direitos e dos territórios indígenas para
garantir a sobrevivência da Amazônia em defesa do clima global. Comprometemo-nos
a enfrentar as principais causas, as ameaças à Amazônia e buscar soluções
sistêmicas, ao mesmo tempo em que nos opomos a falsas soluções.

Colaboração - comprometemo-nos a trabalhar em solidariedade com parceiros locais
e indígenas em toda a Amazônia e a sermos construtores de pontes com os povos
indígenas e os aliados do movimento no Norte global.

Responsabilidade e justiça - lutamos por um mundo com justiça social e nos
comprometemos com os direitos humanos em defesa da Amazônia e do clima global.

Diretrizes de descolonização e metas JEDI
Reconhecemos que a destruição da Amazônia está enraizada na colonização histórica
e perpétua que começou com os espanhóis e portugueses e continua por meio de
governos e da exploração corporativa. Os fatores determinantes das ideologias
colonial, capitalista e da supremacia branca fornecem a justificativa para tratar os
povos indígenas e seus territórios como zonas de sacrifício. À medida que cresce em
número de funcionários e influência, a Amazon Watch adota novas medidas e práticas
para promover ativamente a descolonização, tanto interpessoalmente entre os
funcionários, a equipe e os parceiros, quanto institucionalmente com contratação,
captação de recursos, relacionamento organizacional, estratégias e campanhas.



A Amazon Watch se compromete com as seguintes diretrizes essenciais de
descolonização e objetivos de justiça, equidade, diversidade e inclusão (JEDI):

Diretrizes de descolonização
● Deslocar o poder às comunidades que estão na linha de frente
● Promover o conhecimento indígena e o pensamento sistêmico indígena
● Construir relacionamentos equitativos
● Praticar a humildade e integrar as lições aprendidas
● Comunicar-se de forma clara e transparente
● Responsabilizar-se pelo dano

Metas JEDI (Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão)
● Diversidade entre os funcionários em todos os níveis e em todas as equipes da
organização
● Compromisso com a aprendizagem e a transformação contínuas
● Implementação institucional e prática ativa dos objetivos JEDI
● Acessibilidade multilíngue
● Cultura de autocuidado e cuidado coletivo
● Cronogramas e expectativas equitativos
● Habilidades e sistemas para feedback construtivo e conflito generativo

Estratégias fundamentais e implementação

Interromper a destruição da Amazônia
A Amazon Watch resiste à destruição da Floresta Amazônica, que está
perigosamente perto de atingir um ponto crítico de colapso ecológico,
contestando e chamando a atenção da mídia global para atores governamentais,
corporativos e financeiros que são cúmplices de desmatamento, extração de
recursos, grilagem de terras, abusos de direitos e projetos desastrosos de
desenvolvimento de infraestrutura.

Amplificar soluções lideradas por indígenas
A Amazon Watch amplifica as vozes, histórias e soluções dos povos indígenas
para defender direitos, vidas e territórios. A Amazon Watch promove e investe
em soluções lideradas por indígenas para a conservação da floresta, dos meios
de subsistência sustentáveis e de economias locais regenerativas.

Promover a justiça climática
A Amazon Watch concentra as vozes e as soluções dos povos indígenas em
políticas que tratam da crise climática global. A Amazon Watch defende ações
climáticas baseadas em princípios que incluem propostas e soluções de
comunidades na linha de frente da crise climática — especialmente povos
indígenas e pessoas não-brancas — que foram historicamente excluídas devido
ao racismo sistêmico e à opressão econômica.



Metodologia, Implementação e Avaliação
Para garantir a eficácia do plano estratégico, a Amazon Watch realizou um
processo de planejamento completo e abrangente que começou com uma
avaliação interna do nosso plano 2016-2020 pela equipe e pelo conselho diretor,
que então formou um comitê de planejamento estratégico. Trabalhamos com
consultores externos para fazer uma pesquisa junto a parceiros amazônicos,
ONGs aliadas, financiadores, funcionários e membros de equipes internacionais
em seis países.

Ao longo de nove meses, nossos consultores facilitaram um retiro de
planejamento estratégico com os funcionários e o conselho diretor, reuniões do
comitê, sessões de visão, sessões de descolonização com a equipe de liderança
e os funcionários, e trabalharam com o comitê para redigir o plano que foi
adotado pelo conselho diretor em novembro de 2020. A implementação deste
plano teve início em janeiro de 2021. A avaliação será contínua ao longo do ano
em reuniões bimestrais com todas as equipes, reuniões trimestrais da diretoria e
durante o processo de planejamento de trabalho anual.

Metas e objetivos estratégicos para 2021-2025
Com base nos 25 anos de trabalho para proteger e defender a Amazônia, a
Amazon Watch se compromete a trabalhar em solidariedade com os povos
indígenas e em coordenação com um movimento global crescente para
enfrentar as atuais e múltiplas ameaças e crises que a Bacia Amazônica
enfrenta, gerando amplo apoio às soluções lideradas por indígenas e à justiça
climática.

Especificamente, iremos:
1. Promover e ampliar os direitos, a resistência e as soluções indígenas para

proteger e defender a Bacia Amazônica.
2. Desenvolver e implementar protocolos de resposta rápida e campanhas

para defender os Defensores da Terra da Amazônia.
3. Expandir as campanhas de defesa internacionais para deter e

responsabilizar os motores globais da destruição da Amazônia.
4. Apoiar a mobilização para a proteção da Pan-Amazônia.
5. Promover uma narrativa global do papel integral da Floresta Amazônica e

de respeito pelos direitos indígenas para promover a justiça climática.
6. Aprofundar o engajamento e ampliar a base de doadores para apoiar o

cumprimento da missão.
7. Aumentar e fortalecer a capacidade interna para apoiar o bem-estar da

equipe e a execução bem-sucedida do plano estratégico.
1. Promover e ampliar os direitos, a resistência e as soluções indígenas para

proteger e defender a Bacia Amazônica

1.1  Respeitar e defender os direitos coletivos e a soberania dos povos indígenas



1.2 Promover soluções, planos de vida e governança liderados por indígenas

1.3 Apoiar a resistência contra o aumento de ataques governamentais e corporativos
aos direitos e territórios indígenas

1.4 Aumentar os fundos de solidariedade e de resposta rápida para emergências de
parceiros indígenas
1.5 Fazer com que as vozes e as soluções de mulheres indígenas sejam ouvidas

2. Desenvolver e implementar protocolos de resposta rápida e campanhas
para defender os Defensores da Terra da Amazônia

2.1 Apoiar os Defensores da Terra na sua defesa contra a violência, repressão e
negligência

2.2Apoiar o aumento da capacidade e do acompanhamento jurídico

3. Expandir as campanhas de defesa internacional para deter e
responsabilizar os motores globais da destruição da Amazônia

3.1 Realizar campanha para acabar com a extração industrial, uma das causas da
destruição da Amazônia

3.2 Realizar campanha para desmantelar os fluxos financeiros que financiam a
destruição da Amazônia

4. Apoiar a mobilização para a proteção da Pan-Amazônia
4.1 Desenvolver e fortalecer iniciativas em toda a Amazônia
4.2 Fortalecer a solidariedade global e o envolvimento em redes de justiça
climática

5. Promover uma narrativa global do papel integral da floresta amazônica e
do respeito aos direitos indígenas para promover a justiça climática

5.1 Aumentar a capacidade digital e de comunicação da organização

5.2 Amplificar as vozes indígenas, e promover sua resistência, suas vitórias,
soluções e histórias

5.3 Moldar a narrativa global e a compreensão do papel vital da Amazônia na
proteção do clima e da justiça

6. Aprofundar o engajamento e ampliar a base de doadores para apoiar o
cumprimento da missão



6.1 Captar recursos filantrópicos
6.2 Expandir a conscientização dos doadores
6.3 Descolonizar práticas filantrópicas

7. Aumentar e fortalecer a capacidade interna para apoiar o bem-estar da equipe
e a execução bem-sucedida do plano estratégico
7.1 Apoiar a equipe atual e aumentar a capacidade da equipe
7.2 Desenvolver e incorporar Diretrizes de Descolonização e os objetivos de Justiça,
Equidade, Diversidade e Inclusão (JEDI) em todos os aspectos do trabalho
7.3 Melhorar a cultura, os sistemas e as estruturas internas
7.4 Aumentar a diversidade e a capacidade do Conselho Diretor

Retrato organizacional da AMAZON WATCH em 2025
Nos próximos cinco anos, a Amazon Watch vai se basear nos nossos 25 anos de
trabalho de proteção e defesa da Amazônia em solidariedade aos povos indígenas
para alcançar as seguintes ousadas e ambiciosas metas:

1. Proteção permanente de 80% da Floresta Amazônica, incluindo demarcação de
Terras Indígenas e expansão de áreas protegidas.

2. Crescimento da influência do Movimento Pan-Amazônico e global para promover
apelos e campanhas pela proteção permanente da Amazônia, pelos direitos
indígenas e pela justiça climática.

3. Ausência de novos investimentos para a destruição da Amazônia e garantia de
que as principais instituições financeiras reduzam drasticamente os
investimentos em combustíveis fósseis e commodities causadoras de
desmatamento.

4. Desenvolvimento e implementação de protocolos de resposta rápida e
campanhas para defender os Defensores da Terra da Amazônia.

5. Lançamento e expansão do Programa Mulheres Defensoras para toda a
Amazônia.

6. Mais de 1 milhão de dólares por ano redirecionados a fundos de solidariedade e
resposta rápida para emergências por meio do nosso Amazon Defenders Fund
(ADF).

7. Mais de 5 milhões de dólares levantados por ano para sustentar o trabalho de
uma equipe de mais de 35 pessoas até 2025.

8. Equipes de campo, incluindo ativistas, comunicadores e advogados em todos os
países onde trabalhamos.

9. Maior capacidade digital e de comunicação da Amazon Watch e de nossos
parceiros.

10. Aumento dos nossos membros online para mais de 1 milhão em todo o mundo.
11. Diretrizes de descolonização e metas JEDI implementadas em toda a organização.
12. Maior representação de mulheres indígenas e não-brancas em todos os níveis da
organização.


