
Q U E M  S O M O S
FASE
Fundada em 1961, a FASE é uma organização sem 
fins lucrativos, com escritórios no Pará, Mato Grosso, 
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pernambuco. 
Atua em âmbito local, nacional e internacional com 
objetivo de contribuir, por meio da educação popular, 
com a articulação de sujeitos políticos, a construção 
do conhecimento, a incidência em políticas públicas 
e iniciativas territoriais, para a construção de uma 
sociedade civil atuante em favor dos direitos sociais, 
econômicos, culturais, ambientais, civis e políticos.

FUNDO DEMA
Criado em 2003, é um fundo fiduciário 
interinstitucional, sob responsabilidade jurídica
da FASE. Apoia projetos coletivos de povos
indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais 
da Amazônia paraense, a partir de Chamadas 
Públicas, com objetivo de garantir a justiça 
socioambiental no território. Promove ainda 
atividades de formação, encontros e visitas
técnicas de monitoramento e avaliação.

FASE AMAZÔNIA
No Pará, o projeto apoia cerca de 450 famílias
e tem entre as principais atividades a formação
de jovens e mulheres, assessoria e acompanhamento 
técnico, diversificação e enriquecimento de sistemas 
agroflorestais, resgate, uso e troca de sementes 
crioulas e a construção social de mercados.

FASE MATO GROSSO
No Mato Grosso, o projeto apoia cerca de 300
famílias a partir de atividades sobre temas como 
troca de sementes; mulheres e agroecologia; 
comunicação e juventudes; construção social
de mercados; recuperação de nascentes;
práticas agroecológicas de produção e
sistemas diversificados.
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REALIZAÇÃO

Saiba mais sobre o projeto:

APOIO



Apresentação

O projeto Amazônia Agroecológica é 
uma ação articulada entre o Fundo 
Dema e os programas regionais da 
Federação de Órgãos para Assistência 
Social e Educacional (FASE) nos 
estados do Mato Grosso e Pará.

Com duração de 36 meses, a ação conta
com o apoio do Fundo Amazônia. Tem 
como objetivo dinamizar e fortalecer 
práticas agroecológicas para a promoção 
da conservação e uso sustentável da 
biodiversidade, a recuperação de áreas 
degradadas, a garantia da segurança 
alimentar e nutricional e dos direitos 
territoriais. Isso por meio do apoio a
projetos comunitários e ações a serem 
desenvolvidas pela FASE nos territórios.

Mais de 70 comunidades serão
contempladas e beneficiará
cerca de 2.250 famílias de
agricultores familiares,
agroextrativistas,
quilombolas e indígenas,
com foco prioritário em
ações com grupos de
mulheres e jovens.

FASE MATO GROSSO
32 comunidades tradicionais e 
assentamentos em Cáceres e na 
Baixada Cuiabana (Cuiabá, Chapada 
dos Guimarães, Jangada, Nossa 
Senhora do Livramento e Poconé). 
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FASE AMAZÔNIA
15 comunidades do Projeto de 
Assentamento Agroextrativista/PAE 
Lago Grande, em Santarém, no Baixo 
Amazonas; e 11 comunidades dos 
municípios de Igarapé-Miri e Abaetetuba, 
na região do Baixo Tocantins.

FUNDO DEMA
60 projetos socioambientais 
coletivos em 40 municípios,
nas regiões da Transamazônica, 
BR 163, Baixo Amazonas e 
Nordeste Paraense.
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