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A seguir, descrevem-se brevemente 50 das 100 iniciativas selecionadas,  
por estarem já a operar com uma abordagem de inovação transformadora capaz  
de promover o desenvolvimento regenerativo na região.

1. Rede Agroflorestal
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Guatemala

O objetivo desta iniciativa é o de contribuir para melhorar a qualidade de vida das 
comunidades rurais através do intercâmbio de conhecimentos sobre sistemas 
agroflorestais. A equipa da Rede Agroflorestal realiza projetos de implementação 
de sistemas agroflorestais, segurança alimentar e recuperação de ecossistemas. 
Website: https://www.facebook.com/redagroforestal/?ref=page_internal

2. Laboratório de Capital Natural do BID
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: América Latina

Balcão único para que o Grupo BID promova a inovação de espaços financeiros 
nos âmbitos da conservação, paisagem, agricultura regenerativa, biodiversidade e 
ecossistemas marinhos. Procura colmatar as lacunas entre os agentes ambientais 
e financeiros tradicionais dos setores públicos e privados para incubar, acelerar 
e redimensionar novas soluções destinadas a problemas urgentes. Conta com 
projetos tão interessantes como a Plataforma Leticia. 
Website: https://www.iadb.org/es/environment/natural-capital-lab

3. Reflorestar Portugal
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Portugal

Projeto que tem por objetivo formar e conectar diferentes agentes da sociedade, 
por forma a contribuir para a regeneração das comunidades rurais e das florestas 
nativas. A equipa do Reflorestar Portugal trabalha com grupos de voluntários para 
preservar a biodiversidade das florestas portuguesas e regenerar os ecossistemas. 
Website: https://reflorestar-portugal.com/

4. Ejido Verde- Rural
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: México

Ejido Verde é uma empresa mexicana sustentável que fornece resina de pinheiro e 
que foi criada em resultado da parceria entre a indústria da resina de pinheiro e as 
comunidades rurais. Esta empresa regenerativa de resina está comprometida com a 
mudança climática e com a redução das desigualdades económicas e fundamenta-se 
nas relações que empoderam as comunidades rurais e indígenas para inovar e co-
criar governação e bem-estar ambiental. 
Website: https://ejidoverde.com/es/

5. Green Squids
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: México

Iniciativa que estabelece projetos sustentáveis, desenvolvendo ecossistemas 
empresariais, gerindo canais de mercado inclusivos, apoiando os empreendedores 
sociais e aproveitando o investimento de impacto. 
Website: https://www.thegreensquids.com/



6. Agroamb- Rural
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Lugo, Galiza, Espanha

Iniciativa galega de emprego que contribui para a sustentabilidade local, valorização 
da agricultura, pecuária sustentável, respeito e proteção do meio, valorização 
da paisagem e desenvolvimento sustentável do meio rural e quaisquer ações 
encaminhadas para a melhoria da economia da Galiza. 
Website: http://agroamb.com/wp/es/fundacion/

7. Fundação FIRE | Campos de Vida
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Espanha

Projeto alinhado com as políticas e instrumentos nacionais e internacionais 
destinados a promover práticas agrícolas sustentáveis em várias regiões 
espanholas, tais como na Andaluzia e Valência. Executa estas práticas sustentáveis 
introduzindo elementos que têm um efeito positivo na biodiversidade e nas suas 
funções, tais como em refúgios para a fauna. 
Website: https://fundacionfire.org/proyecto/campos-de-vida/

8. Sementes Silvestres
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Córdova, Espanha

Trata-se de uma empresa de referência de sementes autóctones de Espanha, com uma 
equipa constituída por agricultores de tradição familiar e com formação científico-
técnica do mais alto nível. A sua missão é a de produzir sementes autóctones ibéricas 
com métodos de produção sustentáveis, éticos e respeitadores das populações 
naturais, para avançar na direção de um ambiente mais limpo e bem conservado. 
Website: https://semillassilvestres.com/sobre-nosotros/

9. Café Selva Norte Peru
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Jaen, Cajamarca, Peru

Aliança de cooperativas da região norte do Peru que tem por objetivo assegurar o 
desenvolvimento sustentável da cadeia de valor do café. Um dos projetos que está a 
realizar é o de um programa de reflorestação da zona. 
Website: https://es.cafeselvanorte.com/reforestacion

10. Sócio Bosque
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Equador

Programa cujo principal objetivo consiste na conservação de florestas e charnecas nativas 
do Equador. Para alcançar esse objetivo, oferece aos agricultores e às populações indígenas 
incentivos económicos anuais pela manutenção de cada hectare de cobertura florestal. 
Website: https://www.ambiente.gob.ec/programa-socio-bosque/

11. Aliança pelo Milhão
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Pánama

Trata-se de um pacto público-privado que tem por objetivo reflorestar um milhão de 
hectares nos próximos 20 anos. A Aliança está a restaurar a terra através de quatro 
abordagens: conservação das florestas naturais, recuperação das florestas de áreas 
ribeirinhas, recuperação de terras degradadas e silvicultura comercial sustentável. 
Website: https://www.alianzaporelmillon.org/
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12. Cooperativa Agresta
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Canárias, Espanha 

A equipa da Agresta realiza vários projetos como consultora florestal, faz 
inventários de massas florestais através de sensores remotos e de novas 
tecnologias, e oferece formação. 
Website: https://agresta.org/

13. Cátedra SbN
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Espanha

Melhora o conhecimento sobre Soluções baseadas na Natureza a fim de contribuir 
eficazmente para a conservação da biodiversidade e dar resposta aos múltiplos 
desafios da sociedade face à mudança climática. 
Website: https://catedrauicn.org/

14. Alvelal- Rural
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Murcia e Granada, Espanha 

Associação de agricultores, criadores de gado, empresários de vários setores, 
comerciantes, outras instituições e cidadãos com as mesmas inquietações e visões de 
futuro para melhorar as condições socioeconómicas, ambientais e culturais de regiões 
tais como o Planalto de Granada, Vélez, Alto Almanzora Noroeste de Murcia e Guadix. 
Website: https://www.alvelal.net/

15. Fundação Paisagem
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Espanha, Granada

Integra os conhecimentos sobre recuperação das paisagens na comunidade 
educativa e na sociedade por forma a transformar o território. 
Website: https://fundacionpaisaje.com/

16. Atrapaniebla
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Peru

Tem por objetivo captar água da neblina para abastecer o consumo humano,  
a agricultura, a criação de gado, a reflorestação e o ecoturismo, e assim manter 
grandes pulmões ecológicos. Permite captar as gotas de água microscópicas 
contidas nas neblinas costeiras. 
Website: www.lossinagua.org

17. Light humanity
Setor: Energia       Local: Brasil, Colômbia e Peru

Desenvolve um sistema de produção de energia elétrica com painéis 

solares e tecnologias de iluminação e comunicação, permitindo levar a eletricidade 
a comunidades vulneráveis através de painéis solares, focos, lanternas... 
Website: https://lighthumanity.org/pages/la-luz-del-amazonas



18. Chinampayolo
Setor: Sistemas alimentares       Local: México

Cooperativa aberta e em rede que coloca no centro do seu interesse a capacidade 
coletiva de decisão relativamente ao território. Baseia-se no jardim milenar 
concebido sobre chinampas, que são ilhas de terra ganhas aos lagos para semear e 
produzir alimentos. 
Website: https://chinampayolo.wordpress.com/

19. Observatório de recursos territoriais
Setor: Conhecimento       Local: México

Plataforma digital comunitária que surgiu com o objetivo de registar e dar 
visibilidade aos bens de valor socioambiental. Permite reunir as informações 
que até hoje se encontravam dispersas entre cronistas, habitantes, líderes e 
organizações. 
Website: http://ort.cua.uam.mx/

20. Algramo
Setor: Economia circular       Local: Chile

Empresa social que fomenta a economia circular através de embalagens com 
retorno e máquinas de detergentes a granel, reduzindo assim o uso de plásticos e 
diminuindo o preço de compra de quantidades mais pequenas. 
Website: https://algramo.com/

21. Sinba
Setor: Economia circular       Local: Peru

Serviços de gestão, capacitação, recolha e processamento de resíduos baseados 
nos princípios #sinbasura, inspirados na economia circular. Pretende melhorar as 
condições dos recicladores/as e a gestão ambiental dos resíduos. 
Website: https://sinba.pe/

22. Future of Fish
Setor: Oceanos       Local: Peru

Desenvolve trabalhos com abordagem de sistemas e em três plataformas: modelo 
de desenvolvimento de pescarias; inovação do financiamento; e produção de dados 
e rastreabilidade. Potencia o caráter colaborativo e aplica uma abordagem de 
configuração centrada nas pessoas. 
Website: https://futureoffish.org/

23. Osa Conservation
Setor: Oceanos       Local: Costa Rica

Trabalha pela conservação e proteção da gestão marinha e costeira de toda a 
Península de Osa, através da recuperação, monitorização e incidência política. 
Tem por objetivo conseguir uma maior sustentabilidade da comunidade pesqueira 
conservando os recursos da costa.. 
Website: https://osaconservation.org/projects/habitat/marine-ecosystems/
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24. Althelia
Setor: Oceanos       Local: Ibero-América

O Fundo Sustentável do Oceano (SOF) cria valor para os investidores e impacto 
social, por proporcionar capital de crescimento às empresas que aproveitam  
o capital natural do oceano. 
Website: https://althelia.com/sustainable-ocean-fund/

25. Ambiente Europeu
Setor: Oceanos       Local: Ibero-América

O Ambiente Europeu informa, inspira, empodera e mobiliza no sentido de uma nova 
cultura de sustentabilidade que reduza a quantidade de resíduos que chegam aos 
mares. 
Website: https://ambienteeuropeo.org/

26. Alma Natura
Local: Espanha

Revalorização do mundo rural com serviços de consultoria, acompanhamento, 
formação e trabalho em rede. 
Website: https://almanatura.com/2019/01/mapeo-iniciativas-para-reactivacion-rural/

27. Fundação Savia
Setor: Sistemas alimentares       Local: Espanha - Andaluzia 

Coopera com o desenvolvimento social, económico, patrimonial, paisagístico  
e cultural, melhorando a qualidade de vida das pessoas e favorecendo o progresso  
e a defesa do setor ecológico. Promove a defesa das futuras gerações. 
Website: https://www.fundacionsavia.org/

28. Nuup
Setor: Sistemas alimentares       Local: México

Novos modelos de agricultura com a promoção de tecnologia, assessoria e parcerias 
para acelerar a transição para modelos de produção e comércio agroalimentares 
mais sustentáveis e inclusivos. 
Website: https://nuup.co/

29. Natural Capital Lab | BIDLab
Setor: Economia | Financiamento       Local: América Latina e Caribe

Balcão único para que o Grupo BID promova a inovação de espaços financeiros  
nos âmbitos da conservação, paisagem, agricultura regenerativa, biodiversidade  
e ecossistemas marinhos. Procura colmatar as lacunas entre os agentes ambientais 
e financeiros tradicionais dos setores públicos e privados para incubar, acelerar  
e redimensionar novas soluções destinadas a problemas urgentes. 
Website: https://www.iadb.org/es/environment/natural-capital-lab



30. Conservemos pela Natureza
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Peru

A Conservemos pela Natureza é uma plataforma criada pela SPDA que oferece 
apoio a iniciativas de conservação voluntárias, promovendo parcerias e ações para 
favorecer o cuidado da natureza. 
Website: https://www.conservamospornaturaleza.org/

31. FabLab Perú
Setor: Tecnologia       Local: Peru | América Latina

Está inserido na rede FabLab da América Latina. Laboratórios de inovação que 
aplicam ferramentas tecnológicas para fomentar a aprendizagem na região a partir 
da lógica maker. 
Website: http://fab.pe

32. Clickoin
Setor: Tecnologia       Local: Ibero-América

Plataforma que facilita a criação de moedas complementares por parte das 
comunidades e entidades públicas, favorecendo a economia regenerativa. 
Website: https://web.clickoin.com/

33. Ethichub
Setor: Sistemas alimentares       Local: México

Plataforma que facilita o acesso a micro empréstimos para pequenos agricultores 
latino-americanos, utilizando blockchain para melhorar a rastreabilidade e 
transparência. 
Website: https://www.ethichub.com/es/

34. Citibeats
Setor: Tecnologia       Local: Ibero-América

Solução tecnológica que permite realizar análises de sentimento e entender as 
opiniões da cidadania para melhorar as políticas públicas e atuar com antecipação. 
Website: https://citibeats.com/

35. OCity
Setor: Tecnologia       Local: Ibero-América

Soluções tecnológicas para governos que melhoram a sua gestão e a resposta aos 
cidadãos través de blockchain e inteligência artificial. 
Website: https://os.city/

36. Govtech Hub
Setor: Tecnologia       Local: Ibero-América

Rede de instituições que estão a trabalhar com impacto positivo e oferecem 
tecnologia aos governos da Ibero-América. 
Website: https://govtechhub.org/
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37. Costa Rica Regenerativa
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Costa Rica

Programa que procura promover a regeneração como paradigma do 
desenvolvimento, posicionando o país como líder e pioneiro dessa transição.  
Promove projetos regenerativos baseados nas diferentes bio-regiões do país,  
com soluções adaptadas às necessidades de cada contexto específico. 
Website: costaricaregenerativa.org/

38. Gaia Educação  
Setor: Educação para o Desenvolvimento       Local: Ibero-América

Proporciona programas de educação e formação com abordagem  
de desenvolvimento regenerativo. 
Website: https://www.gaiaeducation.org/

39. Pelo Clima
Setor: Mudança climática       Local: Ibero-América

Plataforma que conecta ações positivas para a luta contra a mudança climática. 
Website: porelclima.es/

40. SVX
Setor: Investimento de Impacto       Local: América Latina

Fomenta investimentos de impacto social e ambiental, sendo especialista em 
mudança climática, equidade de género e diversidade. 
Website: https://svx.mx/

41. IMPAQTO
Setor: Inovação social      Local: Equador

Empresa B que fomenta a inovação com propósito na região andina através do 
acompanhamento de instituições, de uma incubadora e de um espaço de coworking. 
Website: https://www.impaqto.net/

42. Bancos de Tempo (Associação Ibero-Americana)
Setor: Economia       Local: Ibero-América

Apoia os Bancos de Tempo para melhorar o seu funcionamento através dos 
conhecimentos e competências das pessoas afins a esses Bancos. 
Website: https://adbdt.org/

43. Alterna
Setor: Economia       Local: América Central

Plataforma de inovação social que ajuda empresas e empreendedores no âmbito  
do desenvolvimento regenerativo. 
Website: https://alterna.pro/



44. Rede Latino-Americana de Inovação Frugal
Setor: Inovação social       Local: Ibero-América

Facilita a colaboração, promoção, divulgação, implementação e apoio de projetos 
e iniciativas sociais e ambientais em que se aplique um quadro de trabalho 
interdisciplinar baseado nos princípios da inovação frugal. 
Website: https://redinnovacionfrugal.lat/

45. Earth System Governance
Setor: Inovação social       Local: Ibero-América

Rede académica que explora os novos possíveis sistemas de governação. 
Website: https://www.earthsystemgovernance.org/

46. Observatório Pirenaico de Mudança Climática OPCC
Setor: Regeneração de ecossistemas       Local: Andorra

Iniciativa transfronteiriça de cooperação territorial em matéria de mudança 
climática que tem por objetivo acompanhar e compreender o fenómeno dos 
Pirenéus para ajudar o território a adaptar-se aos seus impactos. 
Website: https://ctp.org/es/proyectos/opcc/

47. Bridge for Billions
Setor: Inovação social       Local: Ibero-América

Acelera a Inovação para resolver os problemas mais importantes

, proporcionando ferramentas aos setores que têm mais dificuldades para aceder a 
programas de empreendedorismo. 
Website: https://www.bridgeforbillions.org/es/

48. Sic for Change
Setor: Inovação social       Local: Ibero-América

Promove soluções inovadoras para problemas sociais persistentes. Trabalha com 
os afetados pelos problemas, empresas, ONG, governos e universidades, para dar 
resposta aos problemas mais prementes do nosso mundo e colocar a tecnologia ao 
seu serviço. 
Website: https://www.sic4change.org/

49. Tandem Social
Setor: Inovação social       Local: Ibero-América

O conhecimento e a experiência ao serviço da transformação económica, social, 
ambiental, educativa e cultural. 
Website: https://www.tandemsocial.coop/es/

Para ver a lista completa e propor novas iniciativas, pode consultar www.
observatoriolarabida.com
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Com o apoio de:

ANDORRA · ARGENTINA · BOLÍVIA · BRASIL · CHILE · COLÔMBIA · COSTA RICA · CUBA · EQUADOR · EL SALVADOR 
ESPANHA · GUATEMALA · HONDURAS · MÉXICO · NICARÁGUA · PANAMÁ · PARAGUAI · PERU · PORTUGAL  
PORTO RICO · REPÚBLICA DOMINICANA · URUGUAI · VENEZUELA




