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realizadas



A Ame o Tucunduba surgiu em 2016, a partir da iniciativa de jovens
mulheres moradoras da Região Metropolitana de Belém.

NOSSA MISSÃO

Provocar mudança

das relações entre

águas, pessoas e

cidades, a partir da

educação ambiental

crítica, para garantia

de direitos

socioambientais.

NOSSA VISÃO

Referência em

práticas de educação

socioambiental e

mobilização  social e

incidir nas políticas

públicas para a gestão

da água e governança

ambiental da

Amazônia.



EM 04 ANOS:
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PESSOAS
IMPACTADAS

edições de
projetos

31
eventos

04
participações
em eventos
nacionais e

internacionais

13
pessoas

impactadas
diretamente nos

projetos e
eventos

938

 pessoas
alcançadas com

a nossa
presença digital

+43
mil



PROJETOS
DE 2016 A 2019

O projeto tem por objetivo
estimular o pertencimento

das pessoas com o rio
Tucunduba e o seu

território, através de oficinas
práticas- teóricas e

expedições da nascente à
foz do rio

11 edições

É um projeto de
mobilização, educação e

capacitação para
participação social para

gestão da Bacia
Hidrográfica do Rio

Tucunduba. Com 1 edição
em 2018.

48h horas de
formação

Faça você mesmo

Projeto de mobilização e
intervenção urbana,

realizado entre 2016 e 2018, 
que resultou na 

 implementação de uma
horta comunitária em um

espaço que era usado para
descarte de lixo na margem

do rio.

15 edições



PARA 2020
 NOVAS AGENDAS, PROJETOS
E ALCANCE.

Sair do Local para o Regional
Pautar as Amazônias.

Mudança climática e
Liderança Feminina

novas agendas e pautas de projetos

Projetos formativos, de
mobilização e multiplicação

de ferramentas.

estimulo ao protagonismo local



Diretora Executiva
Oceanógrafa,

educadora ambiental
e especialista em

Gestão de cidades e
sustentabilidade.

Micaela
Valentim

EQUIPE:

Diretora de
Operações

Comunicóloga e
educadora

socioambiental. 

Mariana
Guimarães

Gestora de Mídias
Socais

Arquiteta e Urbanista

Amanda Almeida

Gestora de Projetos
Oceanógrafa e
mestranda em
Oceanografia

socioambiental

Camila
Magalhães

 MANAS DA AME



CONTATOS

contato@ameotucunduba.org

www.ameotucunduba.org

@ameotucunduba


