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carta da diretoria
executiva
O ano de 2019 foi um ano de avanços 

i m p o r t a n t e s  p a r a  o  C e n t r o  d e 

E m p r e e n d e d o r i s m o  d a  A m a z ô n i a . 

Conseguimos executar com sucesso os 

n o s s o s  t r ê s  p r o g r a m a s ,  e d u c a ç ã o 

e m p r e e n d e d o r a  ( D e s p e r t a r ) ,  p r é -

aceleração de negócios (Amazônia Up) e 

apoio à gestão e a negócios da agricultura 

familiar (AMESA). 

No caso do Amazônia Up, a edição 2019, 

com apoio do Instituto Humanize, tivemos o 

recorde de inscritos com 204 ideias de 

n e g ó c i o ,  e n v o l v e n d o  m a i s  d e  6 0 0 

empreendedores de quase todas as regiões 

do Brasil.

O Centro ampliou a sua geograa de 

atuação a lçando mun ic íp ios  como 

Santarém e Jurut i  (Oeste do Pará) , 

Paragominas (Leste do Pará), Altamira 

( X i n g u ) ,  B a r c a r e n a  e  A b a e t e t u b a 

(prox imidades de Belém),  Bragança 

(Nordeste Paraense) e ao longo da estrada de 

ferro de Carajás no Maranhão.  Os nossos 

projetos beneciaram diretamente mais 1.200 

pessoas entre estudantes, empreendedores e 

agricultores familiares.

O Centro ampliou também a rede de 

parceiros.  Toda a atuação do Centro de 

Empreendedorismo da Amazônia é feita 

através de ação coletiva envolvendo 

universidades, prefeituras, secretárias de 

governo (municipal e estadual), SEBRAE, setor 

privado, organizações sociais e ONGs com 

projetos associados ao desenvolvimento 

sustentável. 

Foram mais de 35 instituições parceiras que 

colaboram com apoio logístico, consultorias, 

mentorias e apoio na divulgação e realização 

dos eventos. 

Ampliamos nossa rede de empresas e 

fundações que apoiam os projetos do Centro 

de Empreendedorismo da Amazônia. Entre os 

n o v o s  d o a d o r e s  d e s t a c a m o s  A l c o a 

Foundation, Hydro,  CLUA (Climate Land Use 

Alliance), Instituto Arapyau e Good Energies 

Foundation (GEF). Contamos também com o 

apoio institucional e programático do Instituto 

Humanize.   No início de 2020 já conseguimos 

rmar também o apoio de novos doadores 

como Fundação Vale e o ICS (Instituto Clima 

e Sociedade). 

Ao completar seu terceiro ano de atuação, o 

Centro de Empreendedorismo da Amazônia 

cumpre com a sua missão de apoiar a 

criação de um ambiente/ecossistema de 

empreendedorismo e de promover o 

desenvolvimento sustentável na Amazônia 

de modo a conservar o capital natural 

(biodiversidade, cobertura orestal e serviços 

ambientais assegurados), além de melhorar 

a qualidade de vida na região. 

O Centro tem exercido sua missão tanto na 

execução dos seus programas como na 

colaboração e participação em diversos 

eventos, fóruns e alianças que tem surgido 

para avançar com os negócios de base 

orestal e sustentável na Amazônia. 
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Roberto Ferreira (Presidente)
Juliana Strobel (Vice-Presidente)

Denis Minev
Guto Quintella

Ricardo Abramovay
Roberto Smeraldi

Tasso Azevedo

conselho diretor

Arthur Lobo
Estevão Ciavatta

José Roberto Marinho
Mariano Cenamo

conselho consultivo

Brenda Brito
Celso Eluan

Justiniano Netto

conselho fiscal

equipe

Adriana Menezes 
Auxiliar Administrativa

Estudante de Ciências 

Contábeis

Beto Veríssimo 
Engenheiro Agrônomo (UFPA) e 

Ecólogo (Universidade Estadual 

da Pensilvânia, EUA)

Diretor de Programas

Raphael Medeiros 
Administrador (UNAMA) 

Diretor Executivo

Luana Coelho 
Engenheira de Produção (CESUPA) 

e Biotecnologista (UFPA) 

Assistente de Projetos

Manuele Lima
Engenheira Química (UFPA)

Assistente de Projetos

Julia Moutinho
Comunicóloga (UFPA)

Assistente de Projetos

Rafaela Reis 
Engenheira Civil (UNAMA)

Assistente de Projetos

Áurea Almeida
Engenheira Florestal (UFRA)

Trainee

Deliana Gonzaga
Arquiteta e Urbanista (UFPA)

Trainee

Edward Pampolha 
Engenheiro Químico (UFPA)

Trainee

Eduardo Rezende 
Relações Internacionais 

(ULISBOA) 

Trainee

Luiz Felipe Fadel 
Engenheiro Químico (UFPA)

Trainee
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A história do Centro de Empreendedorismo da Amazônia começou em 

2014, quando líderes socioambientais, pesquisadores e empresários começaram 

a discutir a criação de uma organização voltada ao apoio de negócios 

sustentáveis da oresta, serviços ambientais e uso do solo. Naquele momento 

estava claro que havia uma lacuna a ser preenchida por uma nova organização 

capaz de apoiar a formação empreendedora e catalisar o surgimento de startups 

com base na conservação e uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia. 

Como resultado, o Centro de Empreendedorismo da Amazônia foi formalmente 

criado em 2015, mas iniciou suas atividades somente em 2016 sob a liderança de 

Raphael Medeiros e Beto Verissimo. O Centro opera em rede conectando, 

organizações diversas (públicas, privadas, sociais e ambientais, economias mistas) 

em torno da agenda do empreendedorismo sustentável. O Centro é uma 

instituição amazônica com forte conexão e conhecimento da realidade social, 

econômica, ambiental, cultural e institucional da região.

O Centro de Empreendedorismo da 
Amazônia é uma associação da 
sociedade civil sem fins lucrativos 
cujo objetivo é atuar na promoção e 
articulação de negócios sustentáveis 
com foco na floresta, serviços 
ambientais e uso do solo na Amazônia.

NOSSA HISTÓRIAquem somos

04



Apoio à formação e capacitação de empreendedores 
com foco em negócios sustentáveis em oresta e uso do 
solo na Amazônia.

nossas frentes de atuação

educação empreendedora

agricultura familiar

Políticas Públicas

Realização e apoio a programas de pré-aceleração e 
aceleração para impulsionar negócios sustentáveis na 
Amazônia com foco em oresta, biodiversidade e uso 
do solo na Amazônia.

negócios sustentáveis

Apoio à estruturação de negócios sustentáveis junto às 
associações e cooperativas de pequenos produtores e 
populações tradicionais na Amazônia.

Apoio à formulação de políticas públicas favoráveis à 
promoção dos negócios sustentáveis com foco na área 
rural na Amazônia.
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Nossa Visão é uma Amazônia 
próspera, desenvolvida e com 
progresso social a partir de 
negócios sustentáveis que 
contribuam para a 
conservação dos recursos 
naturais, manutenção dos 
serviços ambientais e 
valorização da cultura e dos 
saberes regionais.

‘‘ LINHA DO TEMPO

NOSSA VISÃO

AMAZÔNIA UP 2017
É PANC!

AMESA  BARCARENA
AMAZÔNIA UP 2018

EMBARCA AMAZÔNIA 360°

JURUTI UP 
AMESA BARCARENA

AMESA PARAGOMINAS
EMBARCA AMAZÔNIA 360°

GESTÃO DE NEGÓCIOS COMUNITÁRIOS
AMAZÔNIA UP 2019

AMAZÔNIA B
STARTUP WEEKEND XINGU

DESAFIO INOVE MAIS

2018

2017 2019

2020
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NOSSOS 
PROGRAMAS
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O AMESA surgiu baseado na prova de conceito de apoio à agricultura 

familiar a partir das compras públicas da merenda escolar desenvolvida em 

Paragominas (Pará). Como resultados foram obtidos aumentos expressivos nas 

vendas dos produtos da agricultura familiar para a merenda escolar servida nas 

escolas públicas do município. Além disso, houve melhoria na qualidade 

nutricional da merenda. Como reconhecimento desse esforço, o município de 

Paragominas ganhou por dez anos consecutivos o prêmio nacional de Gestor 

Eciente da Merenda Escolar do Ação Fome Zero do Governo Federal. 

Em parceria com a Climate and Land Use Alliance, iniciou-se no mês de 

novembro de 2019 o projeto Gestão de Negócios Comunitários, o qual tem por 

objetivo melhorar a capacidade gerencial de cooperativas através do 

desenvolvimento de um aplicativo/ plataforma que ofereça ferramentas 

administrativas, nanceiras e contábeis, com linguagem acessível, transparente e 

de fácil interação.
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O Despertar é um programa de educação e formação de jovens 

empreendedores com foco em negócios sustentáveis na Amazônia. A 

metodologia das ocinas permite uma imersão nas dimensões socioeconômicas, 

ambientais e étnico-culturais da Amazônia a partir das cadeias produtivas da 

oresta, da biodiversidade, da agricultura sustentável e da economia criativa. Essa 

metodologia, está baseada nos conceitos de vanguarda do “desenho de 

pensamento” (Design Thinking), CANVAS, jornada do herói (Joseph Campbell) e 

psicologia positiva.
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O Programa Amazônia UP é um programa de pré-aceleração de modelos 

de negócios sustentáveis nas cadeias produtivas da oresta, destacando-se açaí, 

cacau, cupuaçu, produtos orestais não madeireiros (frutos, óleos, resinas, bras 

etc.), sistemas agroorestais, gastronomia, pesca, turismo e economia criativa. Esse 

programa tem como público-alvo estudantes de escolas técnicas, universitários e 

recém-formados.
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NOSSOS 
RESULTADOS
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O Amazônia UP busca pré-acelerar ideias de 

negócios sustentáveis nas cadeias produtivas prioritárias 

do Estado, destacando-se açaí, cacau, cupuaçu, 

produtos orestais não madeireiros (frutos, óleos, resinas, 

bras etc.), sistemas agroorestais, gastronomia, pesca, 

turismo, agricultura sustentável, moda sustentável e 

economia criativa.

divulgação

redes sociais

presencial (universidades)

SELEÇÃO

INOVAÇÃO

VIABILIDADE

SUSTENTABILIDADE

ADERÊNCIA

OFICINAS

MODELAGEM DE NEGÓCIS CANVAS

MVP

MENTORIAS

DEBATES

VIVÊNCIA NA FLORESTA

PSICOLOGIA

etapas

demoday

APRESENTAÇÃO DAS STARTUPS

SHOWROOM DE PROTÓTIPOS

CONEXÕES

INVESTIDORES

12



diferenciais 
do programa

Canvas e Design Thinking aplicados 

a negócios da oresta

Preferência por startups com produtos 
físicos e não apenas tecnologia de 
informação/aplicativos 

Plataforma de capacitação e mentoria 
online 

Comportamental com foco no ser 
humano 

Especialistas com conhecimento 
profundo da realidade amazônica 

Forte participação de uma ampla rede 
de parceiros (>20 organizações)

P r i o r i d a d e  e m  n e g ó c i o s  r u r a i s 
sustentáveis considerando aspectos da 
r e a l i d a d e  s o c i a l ,  e c o n ô m i c a , 
ambiental, cultural, legal e institucional 
da Amazônia.

Vivência de campo

As ocinas do Amazônia UP apresentam como metodologia a realização de 

dinâmicas comportamentais e psicologia positiva, dinâmicas de descontração, 

discussão de conteúdos sobre sustentabilidade, preenchimento de Lean Canvas, 

transmissões ao vivo com participantes de diferentes biomas, comunicação e 

marketing, propriedade intelectual, aspectos jurídicos/legais para abertura e 

funcionamento de startups na Amazônia, ferramentas de gestão de projetos, pitch, 

entre outros.

oficinas

60h de capacitação
presencial

21 mentores 20 instituições
parceiras

Psicologia positiva

40h de capacitação
virtual

etapas
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131 EQUIPES

PERFIL das inscrições

249173

PERFIL DOS selecionados

422 EMPREENDEDORES

13 IDEIAS

3213

45 EMPREENDEDORES

NOSSAS 
EDIÇÕES

64 EQUIPES

PERFIL das inscrições

112120

PERFIL DOS selecionados

232 EMPREENDEDORES

10 IDEIAS

1617

33 EMPREENDEDORES

FORAM SELECIONADAS 
10 IDEIAS DE NEGÓCIOS 

SUSTENTÁVEIS 

9 IDEIAS SEGUIRAM
ATÉ O DEMODAY REALIZADO

EM MARÇO DE 2018

8 EQUIPES 
(PA)

1 EQUIPE 
(AM)

1 EQUIPE 
(RS)

FORAM SELECIONADAS 
13 IDEIAS DE NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS 

13 IDEIAS SEGUIRAM
ATÉ O DEMODAY REALIZADO
EM DEZEMBRO DE 2018

11 EQUIPES 
(PA)

1 EQUIPE 
(AC)

1 EQUIPE 
(RS)

2017 2018
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AMAZÔNIA UP 
2019

1 equipe Canoas - RS
1 equipe Rio de Janeiro - RJ

1 equipe Juruti - PA
1 equipe Altamira - PA

1 equipe Castanhal - PA
2 equipes Bragança - PA

1 equipe Cametá - PA
1 equipe Augusto Corrêa - PA

1 equipe Barcarena - PA
1 equipe Abaetetuba - PA
1 equipe Ananindeua - PA

1 equipe Ilha do Combu -PA
1 equipe São Miguel - PA

8 equipes Belém - PA

204  EQUIPES

PERFIL DOS PARTICIPANTES

262331

PERFIL DOS selecionados

593 EMPREENDEDORES

22 IDEIAS

3749

89 EMPREENDEDORES

12 EQUIPES 
(PA)

1 EQUIPE 
(RJ)

1 EQUIPE 
(RS)

CIDADE DE ORIGEM DOS PARTICIPANTES

CADEIAS PRODUTIVAS 
DAS STARTUPS

ECONOMIA 
CIRCULAR

PESCA
SUSTENTÁVEL

TURISMO BIOTECNOLOGIA

AÇAÍ

CACAU

MEL

MODA
SUSTENTÁVEL

AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
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‘‘

PAULO CÉSAR VIRGULINO
ECOAZUL TURISMO

O Amazônia UP trouxe toda a organização que não 
tínhamos antes de formatação do projeto como um 
negócio. Somos pesquisadores e não conhecíamos as 
ferramentas e processos para fazer um plano de 
negócios que fizesse sentido e o Amazônia UP 
proporciona isso, fazer com que uma ideia vire algo 
concreto e bem estruturado

‘‘
FRANCES MOREIRA
AMBE BIO

O Amazônia UP nos ajudou a pensar em como um 
empreendedor age, ou seja, como aproveitar uma 
oportunidade. Antes nós não tínhamos o objetivo de 
transformar nosso projeto em um negócio, então o 
Amazônia UP nos proporcionou uma nova visão para 
o nosso produto.

Eu entendi que o Amazônia UP pode ser um 
termômetro que pode me auxiliar tanto na questão de 
network e abertura de novos horizontes, quanto a 
saber se eu estou no caminho certo quanto à 
atividade que eu faço, para um desenvolvimento 
Econômico, social e da biodiversidade, com a 
valorização da Amazônia, com ênfase principalmente 
na economia da floresta em pé.
Hortência Osaqui 
Fazenda Bacuri

‘‘
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dIAGNÓSTICO

MERCADO (DEMANDA)

AGRICULTORES FAMILIARES (OFERTA)

QUESTIONÁRIO

ENTREVISTA

CAPACITAÇÕES

etapas CERTIFICAÇÃO

ASSOCIATIVISMO

GESTÃO DE NEGÓCIOS

TÉCNICAS AGRÍCOLAS

EVENTO DE CONEXÃO

DIScUSSÕES

SENSIBILIZAÇÃO DO MERCADO

PLATAFORMA

ACESSO AOS PRODUTORES

ACESSO A CONTEÚDOS

APROXIMAÇÃO

O Programa Amesa busca realizar o apoio à 

promoção de negócios sustentáveis com foco na área 

rural da Amazônia. O objetivo é a conexão entre 

agricultores familiares e o mercado institucional e/ou 

privado, por meio da realização de um diagnóstico da 

oferta e demanda, proporcionando a capacitação dos 

agricultores em produção sustentável, evento de 

conexão e implementação de plataforma digital.

CONTRATOS DE FORNECIMENTO
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30 Horas de Oficinas no 
AMESA nos temas:

Adubação Verde
Controle de Pragas Orgânico
Cultivo de Hortaliças (Tradicional 
e Hidroponia)

Gestão de negócios agrícola
Planejamento e controle da produção
Marketing e Vendas de produtos 
agrícolas

Associativismo e Cooperativismo (SEBRAE) 
Acesso à políticas públicas e crédito rural (EMATER)
Certicação de produtos artesanais (ADEPARÁ)

técnicas agrícolas

gestão de negócios agrícolas

ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO

capacitação
PARAGOMINAS BARCARENA
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EVENTO DE CONEXÃO
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PLATAFORMA AMESA
A plataforma Amesa foi desenvolvida para conectar a oferta e a demanda de 

produtos da agricultura familiar. Nele os agricultores vão poder cadastrar onde eles 

estão produzindo, o tipo de produto, a quantidade e a frequência da produção. O 

mercado vai poder, mesmo que não seja do município, ter acesso a essas informações 

de modo que possibilite a compra desses produtos, entrando em contato com o 

agricultor pelo aplicativo.

225 produtos da agricultura familiar para consulta 
na plataforma

DADOS PLATAFORMA AMESA - PILOTO

94 agricultores CADASTRADOS EM Barcarena e Paragominas 

26 clientes (Pessoas Físicas e Jurídicas) cadastrados

20 comunidades agrícolas presentes no mapeamento
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resultados do 
programa AMESA
2018-2019

duração do programa 12 meses 6 meses

BARCARENA PARAGOMINAS

COMUNIDADES ENTREVISTADAS 12 3

PÚBLICO PARTICIPANTE  
DAS CAPACITAÇÕES

280 AGRICULTORES 212 AGRICULTORES

ACORDOS DE INTENÇÃO 
DE COMPRA FORMALIZADOS

17 8

AGRICULTORES CADASTRADOS
NA PLATAFORMA

21 70

PRODUTOS CADASTRADOS
PARA CONSULTA

155 70
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O projeto Gestão de Negócios 
Comunitários busca fornecer uma 
solução prática para a gestão da 
organização de cooperativas, com o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m a 
plataforma/app de gerenciamento. A 
plataforma será feita de forma 
estruturada, flexível, confiável, 
transparente, e adaptada à realidade 
e às necessidades das cooperativas. 
C o n t r i b u i n d o ,  a s s i m ,  c o m  a 
o r g a n i z a ç ã o  i n t e r n a  d e s s a s 
cooperativas na Amazônia.

GESTÃO DE NEGÓCIOS 
COMUNITÁRIOS
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A PLATAFORMA

Gerenciamento de Projetos
Jurídico-Legal
Registros 
Compra e Vendas
Financeiro e Contábil
Tributário
Capital e Crédito
Recursos Humanos
Dashboard Executivo

Concluímos 2019 com o diagnóstico, sendo realizadas visitas de campo em 

cooperativas diversas, que trabalham com cadeias produtivas como mandioca, 

cacau, pesca, óleos, turismo dentre outras, localizadas nos Municípios de Santarém, 

Altamira, Medicilândia, Vitória do Xingu e Bragança no Pará, além do Município de 

Alto Alegre do Pindaré no Maranhão. Foram escolhidas as cooperativas abaixo para a 

próxima etapa do Projeto.

Essa plataforma/app terá por missão 
principal sanar o gap na prestação de 
serviços e sistemas de gerenciamento 
que assola a Região Amazônica, através 
do fornecimento de ferramentas que 
possibilitem um melhor controle e 
monitoramento dos diversos aspectos 
que envolvem os negócios de base 
florestal comunitária.

FERRAMENTAS

etapa atual
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O Programa é adaptável e assume novas 
roupagens em cada região onde é 
implementado, considerando suas 
potencialidades e necessidades.

juruti
barcarena e
abaetetuba
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O Despertar visa a preencher a lacuna de formação 

empreendedora nas universidades e escolas técnicas de 

nível médio na Amazônia e a contribuir para a formação 

mul t id i sc ip l inar  e  intercu l tura l  dos  estudantes . 

Reconhecemos que há uma necessidade urgente de 

buscar soluções para conservar e manejar os recursos 

naturais da Região Amazônica a partir de novas 

abordagens de negócios, além da necessidade de atrair 

jovens com compromisso socioambiental e sólida 

formação humanística e técnico-cientíca.

etapas

divulgação

redes sociais

presencial (universidades)

SELEÇÃO

idade

Vagas

localidade

DESPERTAR

PSICOLOGIA POSITIVA

MENTORIA

CANVAS ADAPTADO

VALIDAÇÃO

EMPREENDEDORISMO

IDEAÇÃO

VISITA DE CAMPO

LEAN CANVAS

MODELAGEM

PROTOTIPAGEM

DEMODAY

SHOWROOM DE PROTÓTIPOS

APRESENTAÇÃO DAS STARTUPS

CONEXÕES

INVESTIDORES
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ESCOLARIDADE
DOS PARTICIPANTES

DESPERTAR 
EDIÇÃO BARCARENA

287 JOVENS

PERFIL Das inscrições

179108

45 JOVENS

PERFIL DOS selecionados

2520

609 INSCRIÇÕES

287 PARTICIPANTES

12 EQUIPES FORMADAS

6 EQUIPES VENCEDORAS

INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO

DESPERTAR

IDEAÇÃO

DEMODAY

26



ideação

12 EQUIPES
25 mulheres (56%) 

20 homens (44%)
média de idade: 23 anos

53% são jovens de 24 anos
Nível de escolaridade

ensino superior completo 16%
ensino superior incompleto 8%

nível técnico 13%
ensino médio completo

cadeias 
produtivas 
escolhidas

13 participantes
Açaí

27%

15 participantes
Biodiversidade

34%

17 participantes
Turismo

39%

dados de ideação do embarca

45 participantes 
selecionados 

turismo

açaí

biodiversidade 

24 JOVENS DE
BARCARENA

76%

11 JOVENS DE
ABAETETUBA

34%
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‘‘
JOÃO JÚNIOR
VIVA TUR

O Embarca foi importante pois ampliou nossa 
visão para um leque de oportunidades presentes 
do Município. Mudou muito o meu pensamento em 
relação ao Município, me fez ver que não é lá 
fora que vou mostrar meu trabalho, é aqui!

VENCEDORESdemoday BARCARENA

‘‘
sara ferreira
carrega aí

Hoje posso ver que mudei minhas expectativas em 
relação a tudo e que posso ir cada vez mais 
longe com o que aprendi.

150 convidados

28 instituições presentes

3 horas de duração

‘‘
amanda pinheiro
natcocos

Mantenham o programa pelos próximos anos. 
Isso muda vidas. Vocês mudam vidas! Sentirei 
saudades.

O Embarca foi muito enriquecedor na questão do 
empreendedorismo, nunca imaginei que estaria 
aqui, foi uma sensação que nunca tive na minha 
vida.

‘‘
marcela vaz
quality açaí
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ESCOLARIDADE
DOS PARTICIPANTES

136 JOVENS

PERFIL DOS PARTICIPANTES

6868

20 JOVENS

PERFIL DOS selecionados

1010

287 INSCRIÇÕES

136 PARTICIPANTES

INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO

DESPERTAR

DESPERTAR 
EDIÇÃO juruti up

1
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‘‘
edionatas santos
participante

Hoje foi o dia mais alegre da minha 
vida, eu conheci amigos legais e adorei 
conhecer eles. Eu achei esse projeto 
o mais incrível de Juruti, adorei 
participar dele.

‘‘
fernanda pereira
participante

Foi tudo maravilhoso, aprendi bastante 
e evolui, e além de tudo conheci pessoas 
que me ajudaram que foram vocês.
Grata por tudo.

‘‘
geosedaque da silva
participante

É muito bom estar aqui e poder participar
de algo assim que vai me deixar um legado
mais importante que posso ter, porque 
ninguém vai roubar isso de mim, pois se 
trata de conhecimento. Espero que
continue nessa pegada, se mudar que 
seja para melhor.
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ESCOLARIDADE
DOS PARTICIPANTES

145 JOVENS

PERFIL DOS PARTICIPANTES

7766

35 JOVENS

PERFIL DOS selecionados

1322

195 INSCRIÇÕES

145 PARTICIPANTES

INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO

DESPERTAR

DESPERTAR 
EDIÇÃO juruti up

velha juriti
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‘‘
fernando oliveira
participante

Usei o máximo da minha criatividade. 
Aprendi bastante e sei que posso 
fazer  melhor. Foi tudo perfeito, 
aprendi  bastante, tirei algumas dúvidas. 
Gratidão a vocês por tudo

‘‘
ranessa santarém
participante

Isso nos requer muita responsabilidade e
compromisso diante dessa maravilhosa 
oportunidade. Que isso possa prosseguir e
irmos para prática colocar a mão na massa

‘‘
rodolfo nascimento
participante

Participar de um evento como esse e um 
espetáculo para todos os participantes, 
para que eles tenham um bom conhecimento
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ideação

quantidade de equipes: 
40 jovens 
9 equipes 

perfil das equipes (gênero)
20 mulheres 

20 homens

origem dos 
selecionados

juruti

juruti velho

nova galiléia
surval

uxituba

monte sinal

pau d’arco

pom pom

tabatinga

cadeias 
produtivas 
escolhidas

turismo biodiversidade 

AGRICULTURA

1
1

2
2

1

1

pesca4

14
20

26

expressões culturais
e artesanato

4

mineral3

mandioca1
14 participantes

Biodiversidade
26 participantes
Agricultura

20 participantes
Turismo

33



startup 
weekend xingu
Aconteceu no rio Xingu, o maior evento 
de promoção de experiências para 
criação de startups do mundo: O 
Startup Weekend Altamira (SWXINGU). 
Todos os eventos do Techstars Startup 
Weekend seguem o mesmo modelo 
básico: qualquer pessoa pode sugerir 
sua ideia de inicialização e receber 
feedback de seus colegas. As equipes se 
formam em torno das principais ideias. 

dados

54 horas de muita ação e 
empreendedorismo

3 dias de evento

72 pessoas inscritas 

9 Equipes formadas

3 equipes vencedoras
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desafio 
inove mais 2019
O Desafio Inove+ é uma competição 
de ideias e projetos com foco na 
p r o p o s i ç ã o  d e  p r o d u t o s , 
processos e serviços inovadores, 
que oferta uma série de mentorias 
e sessões de orientação com 
empreendedores, acadêmicos e 
profissionais renomados em vários 
campos de atuação, premiando, ao 
final, as soluções que mais se 
destacarem na avaliação dos 
jurados.

1 mês de desafio

260 estudantes inscritos

39 equipes FORMADAS 

7 equipes premiadas

15 equipes na categoria Negócios Sustentáveis  
24 equipes na categoria Negócios Inovadores  

5 oficinas

3 equipes na Categoria Negócios Sustentáveis
3 equipes na categoria Negócios Inovadores

1 equipe no Prêmio Superação

67 mentores de várias partes 
do Brasil

dados
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