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SOBRE  A
ALPZA

A Associação Latino-americana de
Parques Zoológicos e Aquários (ALPZA) é
o órgão regional mais importante que
inclui as mais prestigiosas e influentes
instituições zoológicas da América Latina.
Como tal, sua função é facilitar a
associatividade entre seus membros, com
foco na conservação da biodiversidade,
no bem-estar animal e na educação
ambiental.

Além disso, é a representante da América
Latina na Associação Mundial de
Zoológicos e Aquários (WAZA).

MISSÃO

Somos uma plataforma que promove o
desenvolvimento integral de seus
membros e inspira a obter um maior
impacto na conservação da
biodiversidade, integrando os esforços da
região latino-americana aos objetivos
de conservação global.



OBJET IVOS
ESTRATÉG ICOS

Promover estratégias para o
desenvolvimento integral dos
membros.
Impactar positivamente na
conservação da biodiversidade
latino-americana.
Garantir a viabilidade das
populações dos zoológicos e
aquários latino-americanos.

ESTRUTURA  DA
ALPZA

A ALPZA conta com um Conselho
Diretor que tem representantes de
distintos países e é escolhida
democraticamente, por seus membros,
comitês especializados e uma oficina
executiva, que tem sua sede em
Santiago do Chile.

Assegurar a conservação da
megabiodiversidade latino-americana
integrando harmonicamente o ser
humano com a natureza.

V ISÃO

SOBRE  A
ALPZA





POR  QUE  SE
CONVERTER  EM
MEMBRO  DA
ALPZA ?

Ser membro da ALPZA agrega
reconhecimento e posicionamento a
nível latino-americano e mundial.

Para liderar o futuro dos zoológicos e
aquários na América Latina.

Para compartilhar conhecimentos e
experiências com profissionais da área
na América Latina e no mundo.

Para se relacionar com outras
instituições e aprender sobre elas, pois
se fortalece a integração na
comunidade zoológica a nível local e
global, e se facilita a reciprocidade
entre os membros.

Ser membro da ALPZA facilita o acesso
à informação, a oportunidades e
possibilidades de trabalho colaborativo
com instituições que estão em outras
partes do mundo, já que a Associação
é membro da WAZA (World
Association of Zoos and Aquariums /
Associação Mundial de Zoológicos e
Aquários) e tem relação próxima com
outras Associações regionais e
nacionais na América Latina.



A ALPZA provê o melhor cenário para
trocar experiências e conquistas,
buscar soluções e encontrar aliados
para que a América Latina, como
centro da biodiversidade mundial,
tenha os zoológicos e aquários que
merece.  
 
A ALPZA promove o intercâmbio de
informação e experiências a nível
regional e internacional em diversos
temas, tais como bem-estar animal,
saúde e nutrição animal, conservação,
educação ambiental, manejo
populacional, sustentabilidade, ciência,
administração, entre outros.
 
A ALPZA mantém alianças
estratégicas com outras organizações
internacionais, desenvolvendo acordos
em favor de seus membros, tais como o
Memorando de Entendimento (MoU)
com a  European Association of Zoos
and Aquaria (EAZA / Associação
Européia de Zoológicos e Aquários) e o
Zoo Conservation Outreach Group
(ZCOG / Grupo de Divulgação da
Conservação de Zoológicos).
 
A ALPZA representa seus membros em
fóruns internacionais e atua como
vínculo entre a comunidade zoológica
internacional.

POR  QUE  SE
CONVERTER  EM
MEMBRO  DA
ALPZA ?



A  ALPZA  ESTÁ

PRESENTE  EM  1 4

PA ÍSES  DA  AMÉR ICA

LAT INA .

OS  MEMBROS  DA

ALPZA  RECEBEM  MAIS

DE  1 7  MILHÕES  DE

V IS I TAS  POR  ANO .



PART IC IPAÇÃO  EM
EVENTOS  E
OPORTUNIDADES  DE
APERFE IÇOAMENTO
PROF ISS IONAL

A ALPZA gerencia bolsas para apoiar a
participação de seus membros em
eventos internacionais (congressos,
cursos, oficinas,

entre outros), sendo beneficiados desde
tratadores a diretores. Descontos em
congressos e cursos de formação de
outras instituições e associações que
compartilham co-filiação com a
ALPZA.  

Acesso aos congressos e fóruns mais
importantes para zoológicos e aquários
na América Latina.

ALPZA  BU ILD ING  COMMUNITY

BENEF ÍC IOS



Desconto para membros da instituição no
Congresso Anual da ALPZA. Um encontro
que reúne toda a comunidade da
Associação para compartilhar suas
experiências e abordar os desafios mais
importantes para a comunidade de
zoológicos e aquários na América Latina
e no mundo, assim como para enriquecer
os conhecimentos de seus profissionais
com palestrantes especialistas a nível
mundial.

Receber e difundir informação contínua
sobre cursos, oficinas, bolsas e outros
eventos de capacitação.

A ALPZA organiza cursos de formação
e atualização, nos quais seus membros
tem preferência, acesso a descontos na
taxa de inscrição e bolsas da
Associação.

Participação em webnars e palestras
exclusivas para os membros da
Associação. Mensalmente os comitês
da ALPZA realizam palestras e
webnars especializados em diversas
temáticas para compartilhar seus
conhecimentos e experiências com a
comunidade.

ALPZA  BU ILD ING  COMMUNITY

BENEF ÍC IOS



BENEF ÍC IOS

Certificar projetos de conservação
desenvolvidos por sua instituição. A
ALPZA certifica programas de
conservação realizados por seus
membros, que garantam uma real
contribuição à conservação da
biodiversidade.  

Possibilidade de contar com o apoio da
ALPZA para postular projetos.

Participação em projetos e campanhas de
comunicação de conservação
coordenadas pela Associação.

OPORTUNIDADES
DE  CONSERVAÇÃO

ALPZA  BU ILD ING  COMMUNITY

INTEGRANTES  DA  ALPZA

RESGATAM  MAIS  DE  5 .500

AN IMA IS  POR  ANO



Comitê de Acreditação e Ética
Comitê de Bem-estar Animal
Comitê de Conservação
Comitê de Educação
Comitê de Aquários
Comitê de Comunicações
Comitê de Sustentabilidade

A ALPZA dispõe de 7 comitês que
trabalham de maneira estruturada e
estável. Integrando profissionais de
diversos países e pertencentes a diversas
instituições zoológicas e aquários.
       

PART IC IPAÇÃO
NOS  COMITÊS  DA
ALPZA

ALPZA  BU ILD ING  COMMUNITY

BENEF ÍC IOS



Ser membro ALPZA permite participar
destes comitês, onde se podem
compartilhar conhecimentos e
experiências com profissionais
especialistas de diversas instituições
zoológicas e aquários.

Outorga a possibilidade de colaborar com
a elaboração de documentos
relacionados com o cuidado de animais e
o trabalho dos comitês, que se
converterão em pautas de referência para
a comunidade da Associação.

PART IC IPAÇÃO
NOS  COMITÊS  DA
ALPZA

ALPZA  BU ILD ING  COMMUNITY

BENEF ÍC IOS



Possibilidade de acessar documentos
relacionados com o manejo e cuidado dos
animais com outros membros da
comunidade. A ALPZA traduz
documentos do inglês ao espanhol e ao
português para exceder seu alcance a
outros idiomas.

ACESSO  A
RECURSOS
WEB

A ALPZA conta com o site, que atrai
por volta de 4.000 pessoas cada mês.
O site tem duas seções; uma pública
que apresenta o trabalho da
Associação e seus membros ao público
em geral, e uma seção de acesso
exclusivo para seus membros, com os
seguintes benefícios:

Acesso à informação exclusiva, que
inclui material técnico desenvolvido
pela Associação.

ALPZA  BU ILD ING  COMMUNITY

BENEF ÍC IOS

http://www.alpza.com/


Acesso ao Reporte Anual da ALPZA. O
qual incorpora todo o trabalho
desenvolvido no ano pelo Conselho
Diretivo, oficina executiva, comitês, se
apresentam as novas instituições
acreditadas e projetos de conservação
certificados, além de outras conquistas
de nossa comunidade.

Acesso ao documento “Pegadas que
Impactam”. O qual destaca parte do
aporte que realizam nossos membros em
diversos âmbitos. Desde a contribuição
em bem-estar animal, conservação,
educação, sustentabilidade e cuidado de
sua população até a relevante
participação que têm os colaboradores e
visitantes dentro das instituições.

ALPZA  BU ILD ING  COMMUNITY

A  COMUNIDADE  GLOBAL

DE  MEMBROS  DA  ALPZA

NAS  REDES  SOC IA IS

ULTRAPASSA  OS  9

MILHÕES  DE  SEGU IDORES

BENEF ÍC IOS



APAR IÇÃO  NOS
ME IOS  DE
D IFUSÃO  DA
ALPZA
Compartilhar novidades no boletim da
ALPZA. Nossa Associação conta com
um boletim trimestral em inglês e
espanhol, para difundir as
oportunidades, novidades, boas
práticas e marcos mais importantes
que envolvam aos membros da ALPZA.

Anunciar novidades de sua associação
nas redes sociais da ALPZA. Contamos
com diversos meios de difusão que
incluem além do site, redes sociais,
como Facebook, Instagram, Twitter e
um canal de Youtube, que no total
somam uma comunidade de cerca de
20.000 seguidores.

ALPZA  BU ILD ING  COMMUNITY

Presença de sua logo institucional
linkada a seu site na página de
membros. O site oficial da ALPZA reúne
todos os membros da Associação para
apresenta-los ao público, permitindo o
fácil redirecionamento a seu próprio
site institucional.

BENEF ÍC IOS



PART IC IPAÇÃO  EM
CAMPANHAS
DE  COMUNICAÇÃO

Anualmente a ALPZA desenvolve
diversas campanhas que buscam
potencializar o papel que cumprem os
zoológicos e aquários dentro da
sociedade.

Ser membro ALPZA oferece a
oportunidade de participar nas diversas
campanhas de comunicações,
educativas e de conservação que se
realizam durante o ano. Estendendo
seu alcance ao público localizado nos
países da região latino-americana.

ALPZA  BU ILD ING  COMMUNITY

BENEF ÍC IOS





REQUIS I TOS

Ser uma associação nacional ou regional
de instituições zoológicas e aquários, que
se encontre dentro ou fora da América
Latina, e com uma missão apoiada na
visão geral da Associação Mundial de
Zoológicos e Aquários (WAZA).



CUSTOS  ASSOC IADOS
ÀS  ASSOC IAÇÕES
MEMBROS

O custo anual de Filiação para
Associações é de US 500. O custo da
inscrição é de US 50, e é pago uma só
vez.
 
No momento de pagar a inscrição e cota
anual, será ativado o seu usuário no site
da ALPZA (www.alpza.com), e será
considerado como membro ativo e
incluído nas listas de e-mails de
membros. A ativação será visível no site
da ALPZA e seu login e senha te
permitirá revisar a informação que se
encontra no site exclusivo para membros
da Associação

ALPZA  AGRADECE  A  SUS  MIEMBROS  POR  LAS  FOTOGRAF ÍAS  PRESENTES  EN  ESTE  DOCUMENTO .

TORNE -SE
UM

MEMBRO
AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce3UWhopUJmQ_TS5LRwJvdDaJ0-CreYMJGvllqjkBlVukRfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce3UWhopUJmQ_TS5LRwJvdDaJ0-CreYMJGvllqjkBlVukRfA/viewform




ASSOC IAÇÕES  MEMBROS


