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Construindo
o amanhã

O Programa Territórios Sustentáveis
é uma iniciativa inovadora com metas e resultados para serem alcançados ao longo de
15 anos. O Programa pretende aproveitar
e maximizar o potencial do território para
criar um modelo de gestão municipal integrada e democrática, fomentando o desenvolvimento territorial
de interesse público, inclusivo e sustentável, através do fortalecimento das instituições públicas, da construção de alternativas
econômicas e da ampliação da participação social, considerando a
preservação das culturas tradicionais e a conservação ambiental.
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Território
Sustentável
é um grande
legado

Sustentabilidade é a capacidade de satisfazer as necessidades de hoje, pensando
também no bem-estar das futuras gerações.
É aproveitar os recursos naturais dos territórios de forma planejada, legal e responsável. É melhorar as condições de vida das
pessoas que moram na região, por meio de
políticas públicas fortes, promoção de ética,
cidadania, direitos humanos, democracia,
equidade de gênero e participação social.
Assim, sustentabilidade nos territórios depende do bom funcionamento das atividades econômicas, sociais e ambientais, aliado
a boa gestão dos serviços públicos.
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Apoiar a gestão pública
municipal, criando arranjos
colaborativos para políticas
públicas mais eficientes.

Aumentar a capacidade
das organizações sociais,
estruturando e qualificando sua
autonomia e participação.

Gestão
Territorial
Integrada

Implementar estratégia de
desenvolvimento das cadeias
produtivas atuais e potenciais.

Promover a valorização e a conservação
das Áreas Protegidas, a regularização
ambiental e fundiária e soluções
inovadoras de gestão ambiental.

Apoiar mecanismos de
governança e representação
das associações quilombolas,
através da regularização, planos
de vida, mecanismo financeiro,
comunicação e tecnologias.

Pontuação

Índice de Progresso Social:
Renda per capita anual 2010:
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ORIXIMINÁ

Pontuação

TERRITÓRIO:

107.603 km

2

POPULAÇÃO:

Onde
atuamos
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&ODVVLÀFDomR

Oriximiná

Pontuação

&ODVVLÀFDomR

Pontuação

&ODVVLÀFDomR

68,69

61

Fundamentos para o Bem-Estar

71,01

185

Oportunidades

49,38

307

Nutrição e cuidados médicos básicos

76,50

274

Acesso ao conhecimento básico

64,22

241

Direitos individuais

41,89

541

68,48

266

68,37

180

18,78

336

Subnutrição

Analfabetismo

Diversidade partidária

Mortalidade por desnutrição

Acesso ao ensino médio

Mobilidade urbana

Mortalidade materna

Qualidade da educação

Pessoas ameaçadas

Mortalidade infantil até 5 anos

Acesso ao ensino fundamental

Liberdade individual e de escolha

Acesso à informação e comunicação

Água e saneamento

45,57

51,32

Trabalho infantil

378

Conexão de voz

162

Abastecimento de água

Gravidez na infância e adolescência

Conexão de dados de internet móvel

Esgotamento sanitário

habitantes

98
361

Necessidades Humanas Básicas

Mortalidade por doenças infecciosas

71.078

&ODVVLÀFDomR

63,03
R$ 3.987

Vulnerabilidade familiar

Saúde e bem-estar

Saneamento rural
Moradia

71,06

444

Moradia adequada
Acesso à energia elétrica

73,84

Acesso à cultura, esporte e lazer

217

Mortalidade por doenças crônicas

Tolerância e inclusão

Expectativa de vida ao nascer

Violência contra a mulher

Obesidade

Violência contra indígenas

Mortalidade por doenças respiratórias

Coleta de lixo

Desigualdade racial na educação

Suicídio

Segurança pessoal

81,63

Acesso à educação superior

Sustentabilidade dos ecossistemas

65

94,64

Pessoas com ensino superior

11

Homicídios

Desmatamento recente

Educação feminina

Mortes por acidente no trânsito

Áreas degradadas

Frequência ao ensino superior

Assassinatos de jovens

Desperdício de água
Desmatamento acumulado
Áreas Protegidas

Grupo de municípios com mesma faixa de renda per capita:

Relativamente FORTE

%XMDUL 7HUUD 6DQWD 7DEDWLQJD 7XSLUDWLQV %RP -HVXV GR 7RFDQWLQV ,WLQJD GR 0DUDQKmR
&DSL[DED&DUDFDUDt1RVVD6HQKRUDGR/LYUDPHQWR%DUUROkQGLD&DURHEH&DUROLQD6DQWD
0DULD GR 7RFDQWLQV 6DQWR $QW{QLR GR 7DXi /DYDQGHLUD %DUmR GH 0HOJDoR *RLDQRUWH
%RQÀP&DPSLQiSROLV'DUFLQySROLV6DQWD7HUH]LQKD7RPp$oX$[L[iGR7RFDQWLQV6mR
%HQWRGR7RFDQWLQV6DQWD0DULDGR3DUi9LWyULDGR;LQJX9LJLD

Relativamente NEUTRO

RORAIMA

Relativamente FRACO

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR,36VHXPpWRGRGHFiOFXORHYHUDGHÀQLomRXQLGDGHHIRQWHGRVLQGLFDGRUHVXWLOL]DGRVOHLDRUHODWyULR´ÌQGLFHGH3URJUHVVR6RFLDOQD$PD]{QLD%UDVLOHLUD,36$PD]{QLDµTXHHVWiGLVSRQtYHOQRVVLWHV
www.imazon.org.br e www.progressosocial.org.br.

AMAPÁ

AMAZONAS

Índice de Progresso Social:
Renda per capita anual 2010:

TERRA
SANTA

PARÁ

TERRITÓRIO:

Pontuação

1.896 km

2

POPULAÇÃO:

18.257

&ODVVLÀFDomR

Pontuação

&ODVVLÀFDomR

Fundamentos para o Bem-Estar

66,20

356

Oportunidades

50,30

262

Nutrição e cuidados médicos básicos

78,52

170

Acesso ao conhecimento básico

67,52

135

Direitos individuais

46,26

Pontuação

300

67,42

296

69,12

143

18,39

359

Subnutrição

Analfabetismo

Diversidade partidária

Mortalidade por desnutrição

Acesso ao ensino médio

Mobilidade urbana

Mortalidade materna

Qualidade da educação

Pessoas ameaçadas

Mortalidade infantil até 5 anos

Acesso ao ensino fundamental
Acesso à informação e comunicação
46,44

Liberdade individual e de escolha
39,17

473

Conexão de voz

153

Saúde e bem-estar

Saneamento rural
Moradia

82,07

240

Moradia adequada
Acesso à energia elétrica

259

72,17

Tolerância e inclusão

Expectativa de vida ao nascer

Violência contra a mulher

Obesidade

Violência contra indígenas

Sustentabilidade dos ecossistemas

148

Acesso à cultura, esporte e lazer

Mortalidade por doenças crônicas

Desigualdade racial na educação

Suicídio

Segurança pessoal

Trabalho infantil
Vulnerabilidade familiar

73,11

Mortalidade por doenças respiratórias

Coleta de lixo

&ODVVLÀFDomR

Gravidez na infância e adolescência

Conexão de dados de internet móvel

Esgotamento sanitário

RONDÔNIA

Terra Santa

45

Abastecimento de água

TOCANTINS

131
349

69,80

Água e saneamento

ACRE

&ODVVLÀFDomR

Necessidades Humanas Básicas

Mortalidade por doenças infecciosas

habitantes

Pontuação

62,10
R$ 4.061

Acesso à educação superior
84,97

124

Pessoas com ensino superior

Homicídios

Desmatamento recente

Educação feminina

Mortes por acidente no trânsito

Áreas degradadas

Frequência ao ensino superior

Assassinatos de jovens

Desperdício de água
Desmatamento acumulado
Áreas Protegidas

Relativamente FORTE
Relativamente NEUTRO

96.344

Relativamente FRACO

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR,36VHXPpWRGRGHFiOFXORHYHUDGHÀQLomRXQLGDGHHIRQWHGRVLQGLFDGRUHVXWLOL]DGRVOHLDRUHODWyULR´ÌQGLFHGH3URJUHVVR6RFLDOQD$PD]{QLD%UDVLOHLUD,36$PD]{QLDµTXHHVWiGLVSRQtYHOQRVVLWHV
www.imazon.org.br e www.progressosocial.org.br.

FARO

ÌQGLFHGH3URJUHVVR6RFLDO
Renda per capitaDQXDO

2

POPULAÇÃO:

Diretamente atuamos com:

extrativistas, pecuaristas, empresários,
entre outros).

TERRITÓRIO:

11.770 km

habitantes.

• gestores e servidores públicos;
• conselheiros municipais;
• associações e outros espaços de
participação popular;
• comunidades quilombolas;
• comunidades ribeirinhas; e
• agentes econômicos (agricultores,

%HUQDUGR 6D\mR 1RYR +RUL]RQWH GR 2HVWH 0HGLFLOkQGLD 6mR /XL] 6mR 9DOpULR GD
1DWLYLGDGH3DUHFLV0DQDFDSXUX6DQWD)pGR$UDJXDLD$UDJXDWLQV&UL[iVGR7RFDQWLQV
$OWR$OHJUHGRV3DUHFLV%XMDUL*UDMD~7DEDWLQJD7XSLUDWLQV%RP-HVXVGR7RFDQWLQV,WLQJD
GR0DUDQKmR&DSL[DED&DUDFDUDt1RVVD6HQKRUDGR/LYUDPHQWR%DUUROkQGLD&DURHEH
&DUROLQD6DQWD0DULDGR7RFDQWLQV2UL[LPLQi6DQWR$QW{QLRGR7DXi/DYDQGHLUD

7.009
habitantes

Pontuação




&ODVVLÀFDomR

Faro

Pontuação

&ODVVLÀFDomR

Pontuação

&ODVVLÀFDomR

58,79

383

Fundamentos para o Bem-Estar

57,56

629

Oportunidades

44,87

569

Nutrição e cuidados médicos básicos

79,56

123

Acesso ao conhecimento básico

63,21

284

Direitos individuais

40,89

594

57,07

603

66,07

319

15,47

517

6XEQXWULomR

$QDOIDEHWLVPR

Diversidade partidária

0RUWDOLGDGHSRUGHVQXWULomR

$FHVVRDRHQVLQRPpGLR

Mobilidade urbana

Mortalidade materna

4XDOLGDGHGDHGXFDomR

Pessoas ameaçadas

Mortalidade infantil até 5 anos

$FHVVRDRHQVLQRIXQGDPHQWDO

Mortalidade por doenças infecciosas

Acesso à informação e comunicação
34,94

394

$EDVWHFLPHQWRGHiJXD

Saúde e bem-estar

Saneamento rural
Moradia

Liberdade individual e de escolha
-

-

&RQH[mRGHYR]

Trabalho infantil
*UDYLGH]QDLQIkQFLDHDGROHVFrQFLD

&RQH[mRGHGDGRVGHLQWHUQHWPyYHO

(VJRWDPHQWRVDQLWiULR

Limite municipal
TI Katxuyana-Tunayana em criação
UC proteção integral
UC uso sutentável
Terra Indígena
Território quilombola

&ODVVLÀFDomR

Necessidades Humanas Básicas

Água e saneamento

Legenda Geral

3RQWXDomR


5

Vulnerabilidade familiar
72,88

274

$FHVVRjFXOWXUDHVSRUWHHOD]HU

0RUWDOLGDGHSRUGRHQoDVFU{QLFDV

Tolerância e inclusão

Expectativa de vida ao nascer

9LROrQFLDFRQWUDDPXOKHU

0RUDGLDDGHTXDGD

Obesidade

9LROrQFLDFRQWUDLQGtJHQDV

$FHVVRjHQHUJLDHOpWULFD

0RUWDOLGDGHSRUGRHQoDVUHVSLUDWyULDV

'HVLJXDOGDGHUDFLDOQDHGXFDomR

Coleta de lixo

Suicídio

68,67

Segurança pessoal

51,98

488

376

Sustentabilidade dos ecossistemas

Acesso à educação superior
94,14

12

Pessoas com ensino superior

Homicídios

Desmatamento recente

(GXFDomRIHPLQLQD

Mortes por acidente no trânsito

ÉUHDVGHJUDGDGDV

)UHTXrQFLDDRHQVLQRVXSHULRU

$VVDVVLQDWRVGHMRYHQV

'HVSHUGtFLRGHiJXD
Desmatamento acumulado
ÉUHDV3URWHJLGDV

Relativamente FORTE
Relativamente NEUTRO
Relativamente FRACO
Dado indisponível

Grupo de municípios com mesma faixa de renda per capita:
3HUL0LULP6mR9LFHQWH)HUUHU$XURUDGR3DUi5LDFKLQKR6mR/XtV*RQ]DJDGR0DUDQKmR
&HQWUDO GR 0DUDQKmR $PDSi GR 0DUDQKmR 2HLUDV GR 3DUi 7XÀOkQGLD 1RYD &ROLQDV
3LUDSHPDV &XUXi 6mR -RVp GRV %DVtOLRV $PDWXUi $OYDUmHV 3HULWRUy 0RQomR -RUGmR
7LPELUDV&DQWDQKHGH0DUDQKmR]LQKR%RD9LVWDGR5DPRV(VSHUDQWLQD%XMDUX7XULOkQGLD
2OLQGD1RYDGR0DUDQKmR/LPRHLURGR$MXUX

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR,36VHXPpWRGRGHFiOFXORHYHUDGHÀQLomRXQLGDGHHIRQWHGRVLQGLFDGRUHVXWLOL]DGRVOHLDRUHODWyULR´ÌQGLFHGH3URJUHVVR6RFLDOQD$PD]{QLD%UDVLOHLUD,36$PD]{QLDµTXHHVWiGLVSRQtYHOQRVVLWHV
ZZZLPD]RQRUJEUHZZZSURJUHVVRVRFLDORUJEU
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Atuamos indiretamente
com a população
de Oriximiná, Faro e Terra
Santa, somando

Grupo de municípios com mesma faixa de renda per capita:
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Passos

do Programa
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Diagnósticos

Planos de
trabalho
Pactuações

Metas
até 2020

• Gestão Pública
Execução dos
planos de
trabalho

Avaliação
Planejamento
Pactuações

 Situação fiscal e tributária dos
municípios aprimorada
 Planos estratégicos municipais e
planos setoriais consolidados
 Ampliação da cultura de governo
aberto - leis de transparência e
acesso a informação implementadas
 Serviços públicos melhorados,
com processos padronizados,
compartilhados e integrados

• Capital Social
Execução dos
planos de
trabalho

Gestão territorial
integrada, economia
diversificada e efetiva
participação social

 40% Associações com autonomia
financeira e técnica atingida
 40% Associações participando nos
espaços coletivos de decisão
 70% Associações legalizadas, aptas
a estabelecer convênios e captar
recursos
 50% Associações com mecanismo de
transparência financeira
 60% Associações com ações coletivas
nas áreas de interesse
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Unindo forças

para uma sociedade
desenvolvida

• Gestão Ambiental
 80% Arrecadação potencial de
licenciamento ambiental
 Certificação dos três municípios como
Verdes
 Conselhos Municipais de Meio
Ambiente em funcionamento
 70% dos resíduos sólidos na zona
urbana destinados corretamente

Trabalha pelo aprimoramento da gestão pública e
pelo incentivo à participação social, promovendo
um modelo de governança mais democrático e eficiente. Desenvolve projetos em vários municípios
nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, fortalecendo prefeituras para que melhores serviços sejam oferecidos à população.
Visite o site: www.agendapublica.org.br

A Equipe de Conservação da Amazônia realiza projetos de fortalecimento de comunidades na sua
própria organização e representação, valorizando
o seu conhecimento local e o desenvolvimento sustentável. Atua em parceria com as comunidades na
Calha Norte desde 2002 em ações de fortalecimento
e gestão territorial.
Visite o site: www.equipe.org.br

• Quilombola
 9 associações legalizadas, aptas a
estabelecer convênios e captar recursos
 9 Planos de Vida elaborados
 Mecanismo financeiro quilombola
implementado

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia realiza pesquisas e ações para desenvolvimento
sustentável da Amazônia há mais de duas décadas.
Atua nas Áreas Protegidas deste território desde
2006, em ações de conservação, gestão ambiental e
geração de renda.
Visite o site: www.imazon.org.br

• Desenvolvimento Econômico
 Aumento em 80% renda bruta das
movelarias de Oriximiná e Terra Santa
 Duplicar valor da produção da
castanha e copaíba
 Duplicar receita obtida do turismo de
base comunitária em Faro e Oriximiná
 40% da merenda escolar e feiras com
produção da agricultura familiar
 20 arrobas por hectare de
produtividade bovina nas fazendas
modelo de Oriximiná

Empresa de mineração de bauxita, matéria-prima
do alumínio, que atua no oeste do Pará há mais de
três décadas. A MRN tem suas instalações na Floresta Nacional Saracá-Taquera, uma unidade de
conservação. Além do Programa Territórios Sustentáveis, desenvolve outras iniciativas de cunho socioambiental e econômico.
Visite o site: www.mrn.com.br
As Prefeituras e Câmaras Municipais envolvidas
também assumiram formalmente o compromisso
com o Programa Territórios Sustentáveis.

Fale conosco
Escritórios:
Santarém: Avenida São Sebastião, 580 – salas 101 e 102 Bairro: Santa Clara
Fone (escritório de Santarém): (93) 3522-4576
Oriximiná: Rua Lauro Sodré, s/n Bairro: Santíssimo - Secretaria Municipal de Assistência Social
Terra Santa: Travessa São Francisco, s/n Bairro: Cidade Nova - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Faro: Travessa Dr. Augusto Montenegro, s/n Bairro: centro - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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Email: contato@territorios-sustentaveis.org
Site: http://www.territoriossustentaveis.org.br
Aplicativo: Territórios Sustentáveis - Google play
Fone (assessoria comunicação): (93) 99121-3225

Territorios
Sustentaveis

GESTÃO INTEGRADA NA AMAZÔNIA

PAT RO C INA D OR

REALIZADORES

Prefeitura de
Oriximiná

Prefeitura de
Faro

Prefeitura de
Terra Santa

