
Marina Silva received a bachelor´s degree in History from Federal University of Acre in 1984 and 
earned postgraduate degrees in Educational Psychology and Psychoanalytic Theory. In almost 30 
years of public life, Marina Silva has received worldwide recognition for her defense of political 
principles and values, the Amazon rainforest and sustainable development. 
She served as councillor, Assembly member and two terms as senator, and was always elected with 
a record number of votes. She was the Minister of Environment from 2003 to 2009. She ran for 
the presidential election in 2010 and 2014. She has received over 50 national and international 
awards including: Doctor Honoris Causa offered by the Chinese Academy of Forestry in 2005: the 
2007 Champions of the Earth Award, the UN´s flagship environmental award; the WWF´s Duke 
of Edinburgh Conservation Medal in 2007 for her outstanding leadership in creating the Amazon 
Regional Protected Areas programme; the 2009 Sophie Prize for her battle to conserve the Amazon 
forest; and the 2009 Prince Albert II of Monaco ´s Climate Change and Energy Award for her 
exemplary action in support of environment and sustainable development. She has been a member 
of the Millennium Development Goals (MDG) Advocacy Group since 2011 which supports the 
UN´s Secretary-General in building political will and mobilizing global action in order to achieve 
the Millennium Development Goals. In 2012 she was invited to participate as one of the eight flag-
bearers to carry the Olympic flag at the opening of the London Summer Games and also received 
the title of Honorary Member of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), at 
the World Conservation Congress in Korea. Marina Silva was presented with the Distinguished 
Service in the Hemisphere award at the 2013 Bravo Business Awards for her ongoing commitment 
to environmental causes. The Financial Times magazine presented her the "Woman of 2014" title.

É licenciada em História pela Universidade Federal do Acre e pós-graduada em Psicopedagogia pela 
Universidade Federal de Brasília e em Teoria Psicanalítica pela Fundação Universa/Universidade 
Católica de Brasília. Em quase 30 anos de vida pública, Marina Silva ganhou reconhecimento 
dentro e fora do país pela defesa dos princípios e valores políticos, pela Floresta Amazônica e do 
desenvolvimento sustentável. 
Foi eleita vereadora, deputada estadual e duas vezes senadora –sempre com votações recordes. 
Foi Ministra do Meio Ambiente (2003 a maio de 2008) e candidata a presidente em 2010 e 2014. 
Recebeu mais de 50 prêmios nacionais e internacionais. Entre eles, dois títulos de "Doutor Honoris 
Causa" oferecido pela Chinese Academy of Forestry em 2005 e pela Universidade Federal de 
Medicina da Bahia em 2009; o “2007 Champions of the Earth”, principal prêmio da ONU na área 
ambiental; a medalha Duque de Edimburgo, em reconhecimento à sua trajetória e luta em defesa da 
Amazônia brasileira – o prêmio mais importante concedido pela Rede WWF e, em 2009, recebeu 
o prêmio Sophie da Sophie Foundation, concedido a pessoas e organizações que se destacam nas
áreas ambientais e do desenvolvimento sustentável, em Oslo, Noruega. Também em 2009, recebeu 
da Fundação Príncipe Albert 2º de Mônaco o Prêmio sobre Mudança Climática (Climate Change 
Award), em reconhecimento à sua contribuição para projetos na área do meio ambiente, ações 

e iniciativas conduzidas sob a ótica do desenvolvimento sustentável. 
Desde março de 2011 integra o Millennium Development Goals (MDG) 
Advocacy Group, organismo voltado para trabalhar juntamente com 
o secretário-geral da ONU na construção de uma vontade política e
uma mobilização global para o cumprimento dos Objetivos do Milênio. 
Em 2012 foi homenageada, durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos 
Olímpicos de Londres, pelos esforços em desenvolver a paz mundial, 
conduzindo a bandeira com os anéis símbolos dos jogos. Em setembro 
deste mesmo ano recebeu o Título de Membro Honorário da União 

Internacional pela Conservação da Natureza 
(UICN ou “IUCN”), no Congresso Mundial 
de Conservação, realizado na Coréia. Em 
2013 recebe o Prêmio “Distinguished 
Service in the Hemisfhere” concedido pela 
Bravo Awards and Latin Trade Group, 
por seu compromisso contínuo com as 
causas socioambientais. Recebeu  em 2014 
do Financial Times Magazine, o título de 
“Woman of 2014”.
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