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OBJETIVO 

Este documento tem o objetivo de apresentar o posicionamento adotado pelo Instituto LIFE para o 

estabelecimento de parcerias. 

APLICAÇÃO 

Aplica-se à constituição de parcerias entre o Instituto LIFE e outras organizações. 

APROVAÇÃO 

Documento aprovado pelo Conselho Diretor do Instituto LIFE. 

Direitos reservados pela lei de direitos autorais no Brasil e no Exterior segundo os termos definidos 

nas legislações brasileiras e estrangeira pertinente ao assunto. Qualquer forma de reprodução 

deste documento ou parte de seu conteúdo necessita de permissão expressa escrita pelo Instituto 

LIFE. 

 

Sede Instituto LIFE 

Rua Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CEP: 82120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3253-7884 

www.institutolife.org  

http://www.institutolife.org/
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O Instituto LIFE deve sempre buscar parcerias com organizações comprometidas com: 

 Conservação da Biodiversidade 

 Práticas produtivas sustentáveis e certificadas em suas áreas de atuação 

 Boas práticas trabalhistas 

 As metas das Convenções sobre Diversidade Biológica e sobre Mudanças Climáticas 

 Reconhecimento, proteção e valorização de Áreas de Alto Valor para a Conservação   

 Manutenção do Patrimônio Natural e Cultural da humanidade 

 Gestão sustentável do território, incorporando critérios de manejo de paisagem e de 

articulação público-privada para a manutenção dos benefícios econômicos, ambientais, 

sociais e culturais derivados da conservação da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos.  

 

Para isso, o Instituto LIFE deverá: 

 Utilizar sua rede de parcerias, credibilidade e experiência na construção do diálogo entre 

diferentes atores públicos e privados, buscando o reconhecimento e a valorização da 

conservação da biodiversidade e dos seus benefícios derivados. 

 Gerar e aprimorar informações técnicas de qualidade para orientar as iniciativas pública e 

privada na integração dos serviços ecossistêmicos em suas agendas, bem como para 

orientar a opinião pública na identificação e reconhecimento de boas práticas.   

 

IMPORTANTE: 

Dúvidas sobre parcerias que possam ser consideradas controversas deverão ser avaliadas caso 

a caso pelo Conselho Diretor do Instituto LIFE. 


