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Manaus, 21 de novembro de 2021 

PROJETO PARA CAPITAÇÃO DE RECURSO 
EMPREENDEDORISMO JOVEM RIBEIRINHO 

 
 

1. Contexto e Justificativa  

A Academia Amazônia Ensina propõe projeto intitulado “EMPREENDEDORISMO JOVEM RIBEIRINHO” na 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, na região do Parque Nacional de Anavilhanas, no 
Estado do Amazonas.  

A RDS do Rio Negro (categoria do sistema nacional de unidades de conservação, que permite atividades 
sustentáveis em áreas de proteção ambiental) é localizada próxima de Manaus, e abrange três municípios 
(Manacapuru, Iranduba e Novo Airão) de muita importância para a biodiversidade e de beleza cênica 
extraordinária, sendo formada por floresta Ombrófila Densa e com enorme potencial de abrigo para espécies 
vulneráveis e ainda desconhecias do reino animal. 

Mesmo assim, a área continua ameaçada. Nos últimos anos, houve um acúmulo total de área desmatada de 
6.763 ha (INPE, 2017), de uma área de extensão total de 103.086 ha. Nesse sentido, a estratégia mais 
adequada e que seja mais duradoura de conservação, é estruturar projetos e atividades, que conciliam 
conservação ambiental, com capacitação para o empreendedorismo de jovens de comunidades ribeirinhas, 
gerando renda e aproveitando as potencialidades locais. 

Visto que os jovens são hoje a esperança para iniciativas sustentáveis na região, o projeto 
“EMPREENDEDORISMO JOVEM RIBEIRINHO” visa fornecer capacitação em empreendedorismo inovador e 
bioeconomia para jovens selecionados. Com essa capacitação, os jovens poderão ter acesso a ferramentas 
e construir planos de negócios para fomentar a economia local, gerar renda, ter acesso a novas 
oportunidades de transformação o seu próprio futuro e o da região. 

2. Objetivos  
2.1 Objetivo principal  

 
O objetivo principal do projeto é capacitar jovens da região do Arquipélago de Anavilhanas para 
serem protagonistas do empreendedorismo inovador sustentável a partir do potencial de 
geração de valor local e contribuir diretamente com a conservação do entorno do Parque 
Nacional de Anavilhanas. 

2.2 Objetivo específicos 

• Valorizar talentos locais; 
• Implementar iniciativas sustentáveis localmente; 
• Conectar o público em geral com o desenvolvimento de iniciativas locais; 

 
3. Metas 

• Capacitar 20 (vinte) jovens para o empreendedorismo inovador; 
• Oferecer acompanhamento por 1 ano (através de monitores das comunidades escolhidos) 

para aplicação das ferramentas e desenvolvimento de planos estratégicos; 
• Preparar uma rodada de apresentações Pitch’s para possíveis financiadores. 

 
 

 

 

 

https://uc.socioambiental.org/arp/5036
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4. Orçamento 

 

 

5. Resultado Esperado  
 

• Fortalecer a conservação ambiental e a geração de renda com iniciativas transformadoras 
locais; 

• Elevar a capacidade local de implementação de iniciativas sustentáveis; 
• Inspirar e incentivar novas gerações para os desafios do desenvolvimento sustentável 

local; 
 

6. Prazos e datas 

Descrição das atividades Período 
Lançamento do projeto “Empreendedorismo Jovem Ribeirinho”  Novembro de 2021 
Lançamento de editais de contratação de serviços específicos do projeto Fevereiro de 2021 
Período de atividades na RDS do Rio Negro Março a dezembro de 2022 
Acompanhamento das iniciativas implementadas  Dezembro de 2022 a Dez de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR EM R$

1.0 WORKSHOP SEBRAE SUSTENTABILIDADE CUIABÁ

1.1 Curso de Empreendedorismo para sustentabilidade 15.000,00R$         

1.2 Material de Consumo 2.000,00R$           

SUBTOTAL 1.0 17.000,00R$         

2.0 WORKSHOP SEBRAE MANAUS - COMUNIDADE 

2.1 Curso de planejamento estratégico 5.000,00R$           

2.2 Acompanhamento mensal (12 meses) 6.000,00R$           

2.3 Material de Consumo 5.000,00R$           

SUBTOTAL 2.0 16.000,00R$         

3.0 GESTÃO E ADMINISTAÇÃO 

4.1 Logística equipe e jovens 10.000,00R$         

4.2 Alimentação equipe e jovens 5.000,00R$           

4.3 Hospedagem equipe e jovens 5.000,00R$           

4.4 Equipe Academia Amazônia 4.950,00R$           

4.5 Gestor do projeto 31.680,00R$         

4.6 Contabilidade & Assessoria Jurídica 1.650,00R$           

SUBTOTAL 3.0 58.280,00R$         

TOTAL GERAL (somatária de subtotais) 91.280,00R$         

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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ENGLISH VERSION BELOW 
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Manaus, November 21, 2021 

 
RESOURCE CAPITATING PROJECT 

RIBEIRINHO YOUNG ENTREPRENEURSHIP 
 

1. Context and Justification 

Academia Amazônia Ensina proposes a project entitled “YOUNG RIVERSIDE 
ENTREPRENEURSHIP” in the Rio Negro Sustainable Development Reserve, in the region of the Anavilhanas 
National Park, in the State of Amazonas. 

The Rio Negro RDS (category of the national system of conservation units, which allows sustainable 
activities in areas of environmental protection) is located close to Manaus, and covers three municipalities 
(Manacapuru, Iranduba and Novo Airão) of great importance for biodiversity and of extraordinary scenic 
beauty, being formed by Dense Ombrophilous Forest and with enormous potential as a shelter for vulnerable 
species and yet unknown to the animal kingdom. 

Even so, the area remains under threat. In recent years, there has been a total accumulation of 
deforested area of 6,763 ha (INPE, 2017), out of a total area of 103,086 ha. In this sense, the most appropriate 
and lasting conservation strategy is to structure projects and activities that reconcile environmental 
conservation with entrepreneurship training for young people from riverside communities, generating income 
and taking advantage of local potential. 

2. Objectives 
2.1 Main objective 
 
The main objective of the project is to train young people in the Anavilhanas Archipelago region to 

be protagonists of sustainable innovative entrepreneurship based on the potential to generate local value 
and contribute directly to the conservation of the surroundings of the Anavilhanas National Park. 

2.2 Specific purpose 

• Valuing local talents. 
• Implement sustainable initiatives locally. 
• Connecting the public with the development of local initiatives. 
 
3. Goals 

• Train 20 (twenty) young people for innovative entrepreneurship. 
• Offer monitoring for 1 year (through monitors from the chosen communities) for the application of 

tools and development of strategic plans. 
• Prepare a round of pitch's presentations for potential funders. 
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4. Budget 
 

 

 

5. Expected result 
• Strengthen environmental conservation and income generation with local transformative 

initiatives. 

• Raise local capacity to implement sustainable initiatives. 

• Inspire and encourage new generations for the challenges of local sustainable development. 

 

6. Deadlines and dates 
 

Activities Period 
Launch of the “Young Riverside Entrepreneurship” project  November, 2021 
Release of contract notices for project-specific services February, 2021 
Period of activities in the Rio Negro RDS From March to December 2022 
Monitoring of implemented initiatives From Dec, 2022 to Dec, 2023 

 

 

 

 

 

VALOR EM R$

1.0 WORKSHOP SEBRAE SUSTENTABILIDADE CUIABÁ

1.1 Curso de Empreendedorismo para sustentabilidade 15.000,00R$         

1.2 Material de Consumo 2.000,00R$           

SUBTOTAL 1.0 17.000,00R$         

2.0 WORKSHOP SEBRAE MANAUS - COMUNIDADE 

2.1 Curso de planejamento estratégico 5.000,00R$           

2.2 Acompanhamento mensal (12 meses) 6.000,00R$           

2.3 Material de Consumo 5.000,00R$           

SUBTOTAL 2.0 16.000,00R$         

3.0 GESTÃO E ADMINISTAÇÃO 

4.1 Logística equipe e jovens 10.000,00R$         

4.2 Alimentação equipe e jovens 5.000,00R$           

4.3 Hospedagem equipe e jovens 5.000,00R$           

4.4 Equipe Academia Amazônia 4.950,00R$           

4.5 Gestor do projeto 31.680,00R$         

4.6 Contabilidade & Assessoria Jurídica 1.650,00R$           

SUBTOTAL 3.0 58.280,00R$         

TOTAL GERAL (somatária de subtotais) 91.280,00R$         

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES


