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Desenvolver uma Amazônia Sustentável com crédito e soluções eficazes.

Ser o principal Banco de fomento da Amazônia, moderno, com
colaboradores engajados e resultados sólidos.

 Integridade – Ética e Transparência;
 Meritocracia;
 Desenvolvimento sustentável;
 Valorização do cliente;
 Decisões técnicas e colegiadas;
 Eficiência e inovação; e
 Comprometimento com o resultado e a gestão de riscos.

MISSÃO, VISÃO E VALORES



REDE E COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

3.142 empregados

6 Postos de Atendimento Composição Acionária

União 51,00%

FGO 10,50%

FGEDUC 35,40%

Demais 3,10%



Energia Renovável – Conceito

As fontes renováveis de energia
são aquelas formas de produção de
energia em que suas fontes são
capazes de manter-se disponíveis
durante um longo prazo, contando
com recursos que se regeneram ou que se mantêm
ativos permanentemente.

Em outras palavras, fontes de energia
renováveis são aquelas que contam com recursos
não esgotáveis.



Principais Fontes Renováveis

Eólica

Solar Biomassa

Hidráulica

Biocombustível



Programas de Financiamento

FNO – Energia 
Verde – Rural

FNO – Energia 
Verde – Não 

Rural



FNO – Energia Verde 

Linha de crédito destinada a
apoiar o financiamento da
produção de energias
renováveis para consumo
próprio de empreendimentos
rurais ou não rurais.



Beneficiários: 
Pessoas Físicas (Residencial e
Produtores Rurais) e Pessoas
jurídicas (segmento da indústria,
comércio ou prestação de serviço.

Itens financiáveis: 
Equipamentos para o
aproveitamento das fontes de
biomassa, pequenas centrais
geradoras hidrelétricas, parques
eólicos e centrais fotovoltaicas.

FNO – Energia Verde



Prazos:
a) Para mini ou micro geração de energia

(pessoas físicas e jurídicas), prazo de
até 8 anos incluída a carência de até 6
meses.

b) Para pessoas jurídicas onde a energia
produzida será utilizada no
empreendimento, micro e pequenas
empresas prazo de até 8 anos incluída
a carência de até 6 meses; demais
portes prazo de até 12 anos incluída a
carência de até 4 anos.

FNO – Energia Verde



FNO – Energia Verde

Limite financiável: De acordo com o porte do
beneficiário e tipologia do município do
empreendimento.



Etapas para acessar o crédito: 

FNO – Energia Verde



FNO – Energia Verde – Taxas

*As taxas anuais estimadas servem apenas como referência, pois os encargos financeiros efetivamente
cobrados dos mutuários, corresponderão a variação do IPCA composto com o componente prefixado da TFC,
aplicados no período de apuração, resultando em uma taxa pós-fixada, conforme metodologia disposta no
Art. 1º-A da Lei nº 10.177/2001.



Garantias:

a) Pessoa Física (residencial):

FNO – Energia Verde



Garantias:

b) Para micro e minigeradores de energia 
elétrica – Pessoa Jurídica:

FNO – Energia Verde



FNO – Energia Verde

Fotovoltaica Biomassa

Aquecimento de água (hotéis)



Visite uma de nossas Agências 

... e inicie o relacionamento bancário.

Obrigado ! 
André Luiz Rodrigues Vargas
Contatos: (92) 2123-0056 / andre.vargas@bancoamazonia.com.br
www.bancoamazonia.com.br


