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Amigos da Terra – Amazônia Brasileira é uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público,  brasileira, sem fins lucrativos, que 
existe desde 1989.

Por meio de uma iniciativa pioneira, até em nível internacional, Amigos 
da Terra desenvolve desde março de 2000, no Brasil, o projeto Eco-
Finanças, que visa assegurar que investimentos e financiamentos de 
instituições financeiras:

- minimizem o impacto adverso sobre recursos naturais;
- estimulem o desenvolvimento sustentável;
- respeitem as comunidades eventualmente afetadas por seus projetos.
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Amigos da Terra representa no Brasil a 
BankTrack, rede internacional composta por 16 
organizações da sociedade civil, que monitora 
as operações das instituições financeiras 
privadas e seus impactos sobre as comunidades 
e o meio ambiente (www.banktrack.org).

Participamos ativamente do processo de revisão dos Equator 
Principles (Equator Banks atuando no Brasil e rede BankTrack)

“Equator Principles II - NGO comments on the proposed revision 
of the Equator Principles” – BankTrack
(www.banktrack.org Our Business      Equator Principles)

http://www.banktrack.org/
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Equator Principles:  Early Lessons Learned

Desafios:

Implementação e transparência

Avanço mínimo nos EP2 quanto ao nível de reporting

Falta transparência e mecanismos quanto à implementação dos EP2  
(Free riders)

Teste: Participação de Equator Banks em projetos mais sensíveis                  
(Sakhalin II - Rússia e Complexo do Rio Madeira - Brasil)
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Equator Principles:  Early Lessons Learned

Desafios:

Ampliando os Equator Principles

Ampliar EP2 para além de project finance (outros critérios)

Implantação de políticas específicas que incorporam as melhores 
práticas internacionais (e dar transparência a isso)

Ampliar a representatividade dos EP, em n° de países e de 
instituições



www.eco-financas.org.br

Projeto EcoProjeto Eco--FinanFinanççasas

CCáássio Trunklssio Trunkl

Tel.: 11 3887Tel.: 11 3887--9369 9369 

ef@amazonia.org.bref@amazonia.org.br


