
RESEX VERDE PARA SEMPRE

A Resex Verde Para Sempre ocupa 82% do território de Porto de Moz, no Pará, e é formada 

por 37 comunidades de casas, muitas delas em palafitas, onde vivem cerca de 13.000 pessoas. 

Delimitada por dois dos rios mais importantes do Norte do Brasil, o Xingu e o Amazonas, a 

reserva é dividida em duas partes, a terra firme, de onde sai a produção madeireira, além da 

extração de frutas e da castanha, e a várzea, onde são produzidos os búfalos, porcos e o 

pescado.

Localização

Proposta para expansão de atividades econômicas sustentáveis

• 

Território: Porto de Moz, PA

Bioma: Amazônia

Área: 1.289.362,78 hectares

População: 13.000 pessoas

Informações



O que estamos fazendo

Fortalecendo as cadeias de valor da Resex Verde Para Sempre, através do apoio técnico aos 
atores locais nos processos produtivos, organizativos, de gestão e mercadológicos, a fim de 
garantir o manejo sustentável dos recursos naturais, o acesso da população tradicional às 
políticas públicas, o empoderamento das comunidades locais e o avanço da regularização 
fundiária da Unidade de Conservação.

Onde queremos chegar

• Construir planos de negócios para cadeias de valor escolhidas e priorizadas de forma 
participativa com os atores locais, com foco na geração de renda e conservação florestal;

• Avaliar as necessidades organizacionais, financeiras, tecnológicas, de marketing e de 
logística para acessar mercados com maior geração de valor para duas cadeias de valor 
priorizadas de forma coletiva e participativa junto aos atores locais;

• Avaliar o modelo educacional e ativo social presente no território, a fim de identificar 
oportunidades de melhoria e integração com as cadeias de valor priorizadas;

• Identificar possíveis fontes de recurso para viabilização dos investimentos.

Com quem estamos caminhando

• Populações que, por insuficiência das políticas públicas ou impossibilidade de articulação 
social, enfrentam dificuldades para empreender e melhorar a condição de vida familiar;

• Associações e Cooperativas;

• Grupo de jovens de baixa renda, com interesse em planejar e implementar negócios de 
forma coletiva;

• Movimentos sociais ligados à inclusão socioeconômica.
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Links externos

- Página da Resex no ICMBio
- Definição de RESEX - LEI Nº 9.985
- IBGE - Porto de Moz 
- IBGE - Informações ambientais

https://www.icmbio.gov.br/portal/populacoestradicionais/producao-e-uso-sustentavel/uso-sustentavel-em-ucs/239-reserva-extrativista-chico-mendes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/porto-de-moz
https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/home

