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Associação Zagaia Amazônia e o Projeto 
Sentir a Amazônia em Portugal

A Associação Zagaia Amazônia, sempre a navegar pelos rios da Amazônia, 

atravessou o Atlântico para sentir a Amazônia junto dos portugueses partilhando as 

vivências, adquiridas principalmente nas regiões do Baixo, Médio e Alto Rio Negro e 

Alto Solimões.

O “Sentir a Amazônia em Portugal” promoveu um intercâmbio de saberes de 

projetos em curso e conhecimento de oradores portugueses e brasileiros nas áreas 

de educação, cultura, design e turismo sobre a Amazônia.
.





1ª Sessão- 6 de maio - Descobrir a Amazônia 
Abrir o Mapa e despertar a curiosidade a imensidão do território e os seus 
habitantes.
Objetivo Geral: Definir o que é  floresta tropical, quais são, localizar a Amazônia Brasileira e apresentar suas 
características  geográficas, socioeconômicas, densidade populacional, biodiversidade, 

Objetivo Específico: Esclarecimento do real papel da Amazônia na atmosfera do planeta.

Profª Dra. Iva Pires
Coordenadora Ecologia Humana FSCH da Universidade 
Nova

Patrícia Ferreti – Bióloga
Mestranda em Gestão e Conservação de Recursos
Naturais - Universidade de Évora

Abertura: coquetel 

Rozana Trilha 
Associação Zagaia Amazônia
Notório Saber em Economia Criativa na Amazônia

Tiago Carillho 
Centro Pedagógico /Educational Department
Jardim Zoológico /Lisbon Zoo

Lau Zanchi 
Sentir a Amazônia em Portugal
Doutoranda em Ecologia Humana









2ª Sessão- 7 de maio- Ecos da Floresta 
Educar e comunicar para conservar os recursos naturais das florestas e o 
conhecimento tradicional amazônico

Objetivos Específicos: Promover Diálogos entre entidades portuguesas e brasileiras.

Projeto Eco-Escolas de Portugal e Projeto Repórteres da Floresta no Amazonas

Eco-Escolas/Abae  de Portugal
Jovens Repórteres do Ambiente
Margarida Gomes

Tiago Carillho
Centro Pedagógico /Educational Department
Jardim Zoológico /Lisbon Zoo

Fundação Amazonas Sustentável
Projeto Repórteres da Floresta 
Wildney Mourão

Lau Zanchi 
Sentir a Amazônia em Portugal









3ª Sessão – Podemos preservar a Amazônia à distância?
A floresta em pé vale mais que derrubada: os serviços dos ecossistemas e o papel 
do empreendedorismo  ribeirinho na manutenção das florestas.

Objetivo Geral: Desenvolver a história da Amazônia através do olhar de autores portugueses, introduzir os conceitos de 

RDS, terras indígenas, povos tradicionais e apresentar projetos de empreendedorismo.

Objetivo Específico: Apresentar o empreendedorismo como vertente sócio-econômica de preservação da floresta.

Rozana Trilha
Zagaia Amazônia
Notório Saber em Economia Criativa 
na Amazônia

Lau Zanchi 
Sentir a Amazônia em Portugal 
Doutoranda em Ecologia 
Humana

Sérgio J. Matos 
Matos Estúdio
Fotógrafo e Designer de Produtos

Fundação Amazonas Sustentável
Empreendedorismo
Wildney Mourão

Joana Faria
FSC













4ª Sessão – Viajar pela Amazônia no tempo e no 
romance.

Da  viagem épica de Pedro Teixeira na Amazônia ( séc.XVII) 
ao romance A Selva, de Ferreira de Castro ( séc.XX).

Lau Zanchi 
Ecologia Humana

Anete Costa Ferreira
Historiadora

Ana Cristina Carvalho
Historiadora









5ª Sessão Cultura material e imaterial da Amazônia
Brasileira

Literatura indígena: mitos e lendas, arte, ecologia e ativismo- Índio ou 

indígena?

Música e ecologia: a canção da natureza e a natureza da canção. Música 

brasileira inspirada na Natureza para educação ambiental e viver 

sustentável.
Coquetel de encerramento      Palestra Musical com Carla Visi

Profª Dr. Daniel Munduruku
Indígena. Filósofo e escritor premiado 
internacionalmente.

Jessilda Furtado 
CCPA - Centro Cultural dos Povos da 
Amazônia

Carla Visi 
Palestra Musical



















Material de divulgação 
Revista do El Corte Inglés



Material de divulgação 

Folder 



O El Corte Inglés é uma rede de departamentos espanhola a qual possui 80 
lojas distribuídas entre Portugal e Espanha.
O evento aconteceu na sala de conferências do espaço Âmbito Cultural, que 
visa a organização de atividades culturais e artísticas, assim como a difusão 
e promoção dos valores culturais de seu fundador, contribuindo para o 
desenvolvimento e enriquecimento pessoal e cultural da sociedade em 
todas as lojas da rede.

EL CORTE INGLÉS
Conheça o local do evento



FIBEA: Conferência sobre 
Empreendedorismo Indígena nas 
Américas, realizada em parceria com 
a Universidade do Novo México -
EUA.

Processo de co-criação 
iconográfica para a marca do 
artesanato do Baixo Rio Negro -
Amazonas, realizado em parceria 
com Instituto Ipê.

Convênio entre Associação Zagaia e 
SEBRAE/AM para realizar ação de negócios 
na feira PARALELA GIFT Design em São 
Paulo, com indígenas e comunitários de 
Barcelos e São Gabriel da Cachoeira.

Associação  
Zagaia 
Amazônia

A ZAGAIA já criou alguns 

impactos positivos na 

Amazônia.

Projetos



Curadoria e desenvolvimento de 
produtos do artesanato com a 
associação das mulheres artesãs 
Formiguinhas de Saracá, na 
Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Negro

Realização de 3 Laboratórios de 
Práticas de Negócios na Floresta: 
Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável de Mamirauá (Rio 
Solimões), em Novo Aripuaná (Rio 
Madeira, e em Manaus, na sede da 
FAS. 

Criação do evento Diálogos 
Criativos, em parceria com a FAS e 
SEBRAE/AM, para debate a cerca 
do potencial de inovação dos 
modelos de negócios da floresta 
amazônica.

Associação  
Zagaia 
Amazônia

A ZAGAIA já criou alguns 

impactos positivos na 

Amazônia.

Projetos



Sentir a Amazônia 
em Portugal

O projeto em Portugal já 

compartilhou bastante 

conhecimento nas escolas a 

respeito da amazônia

Participação com ações de sensibilização, 
promoção de conhecimento em parceria 
com as Bibliotecas de Lisboa. Palestras e 
lançamento de livros  em duas edições da 
Feira do Livro de  Lisboa.

Projeto Ônibus itinerante do 
projeto Sentir a Amazônia em 
Portugal  na BTL - Bolsa de Turismo 
de Lisboa.

Participação na FIA, Feira 
Internacional do 
Artesanato de Lisboa, 
integrado ao estande 
oficial da Embaixada do 
Brasil.



Sentir a Amazônia 
em Portugal

Na sua vertente educacional, o projeto  

tem vindo a partilhar  conhecimento 

sobre a Amazônia nas eco-escolas de 

Portugal, buscando integrar-se no 

currículo das disciplinas  ciências 

naturais,  história, geografia, português 

e filosofia.



Associação Zagaia Amazônia

A Associação Zagaia Amazônia é uma entidade sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento 

de projetos na área de Economia Criativa na Floresta há mais de 10 anos.

Em 2019, concretizamos nossa parceria com o projeto Sentir a Amazônia em Portugal, que irá nos 

permitir expandir nossa capacidade de utilização do Design como disciplina de transformação 

para integrar as áreas de Cultura, Artesanato, Turismo e Gastronomia, segmentos escolhidos para 

gerar impacto social e empoderar o homem do Norte do Brasil em uma nova economia. 

Nosso diferencial está na articulação de ações que permitam o alcance dos produtos materiais e 

imateriais da Amazônia brasileira ao mercado nacional e global.



Contatos
+55 92 3584-6770 
+55 92 98122-1354 (Rozana Trilha)
+55 92 98198-0567 (Ricardo Tavares)
https://www.amazonzagaia.com.br/
Amazon Zagaia
@amazonzagaia
rozana@amazonzagaia.com.br 
ricardo@amazonzagaia.com.br
sentiraamazoniaemportugal@gmail.com
+351 9333 40231 (Lau Zanchi - Lisboa/Portugal)


