
Rios, recursos minerais, riquíssima biodiversidade, pluralidade étnica e cultural, Estados 
e desgoverno. A Amazônia é uma região complexa. Facilmente identificada em um atlas, 
dificilmente mapeada e conhecida em sua totalidade.  
 
Desde a chegada ao continente americano, portugueses e espanhóis disputaram o acesso 
às principais bacias sul-americanas, a Platina e a Amazônica. Brasileiros e argentinos 
herdaram o conflito entre as antigas metrópoles pelo controle do estuário do Rio da 
Prata. Na foz do Amazonas, área estratégica, os lusitanos ergueram o Forte do Presépio, 
na atual capital do Pará, a cidade de Belém.  
 
Ainda hoje o Brasil e os demais países amazônicos empreendem esforços para conhecer, 
dominar e inserir a Floresta Tropical em um projeto de desenvolvimento. Entretanto, os 
planos econômicos destinados à Amazônia sempre valorizaram excessivamente um 
extrativismo primário e a expansão agropecuária. Imponente e vulnerável, a Amazônia 
requer a cooperação para a implementação de um desenvolvimento sustentável: 
investidores e sociedade civil; desbravadores e povos indígenas; países detentores de 
territórios amazônicos e governos estrangeiros. Um projeto verdadeiro de 
desenvolvimento sustentável não é possível sem a participação de todos esses agentes e 
o estabelecimento de um marco regulatório voltado para uma efetiva gestão ambiental.  
 
Escrever sob tais questões sob uma perspectiva transdisciplinar é um desafio. Além da 
complexidade do assunto, a maior parte da população brasileira vive muito distante da 
Amazônia. Apesar dos esforços de acadêmicos e cientistas, pouco se conhece sobre esse 
ecossistema tão importante.  
 
O Prêmio Manuel Gomes Guerreiro de 2019, além da realização pessoal do seu ganhador, 
é um grande incentivo à comunidade científica brasileira, em especial àqueles que se 
dedicam às questões ambientais e à Amazônia. 
 
Pela segunda vez, a Amazônia me abriu as portas da União Europeia. A primeira, quando 
fui aceito por uma universidade belga onde realizei meu doutoramento, a Universidade 
de Liège. Agora, a Universidade do Algarve e os Municípios de Faro e Loulé me recebem 
tão gentilmente, assim como acolhem um número expressivo de estudantes brasileiros. 
 
Espero que o reconhecimento de meu trabalho fora do Brasil, sirva de estímulo às 
autoridades brasileiras para que se invista mais em educação e produção científica. 
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