
Chamada à ação pela Amazônia!  

Proteja a Amazônia!  

A Vida é Uma e Está em Nossas Mãos  
  

Chamamos todos os governos, líderes empresariais e 
investidores nos países amazônicos e aqueles que importam, 
consumem ou comercializam produtos da Amazônia a agirem 
agora para proteger a Amazônia e seus povos. Através das 

seguintes ações: 

1. RESOLVER A INSEGURANÇA JURÍDICA DA POSSE DE TERRA. 

2. ADOTAR “UMA SAÚDE.” 

3. REALIZAR UMA RECUPERAÇÃO JUSTA, EQUITATIVA E SUSTENTÁVEL DA 
COVID-19. 

4. COORDENAR A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DA AMAZÔNIA. 

5. OS SIGNATÁRIOS DO ACORDO DE PARIS E DA CONVENÇÃO SOBRE 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA DEVEM TRABALHAR JUNTOS EM UM PLANO DE 
AÇÃO COERENTE. 

6. OS LÍDERES CORPORATIVOS DEVEM RECEBER ACONSELHAMENTO 
CIENTÍFICO E CUMPRIR AS METAS AMBICIOSAS DE NEUTRALIDADE DO 
CARBONO E DESMATAMENTO ZERO. 

7. OS MERCADOS DE IMPORTAÇÃO E CONSUMIDORES DEVEM GARANTIR 
QUE AS EMPRESAS RESPEITEM OS DIREITOS HUMANOS E AMBIENTAIS. 

8. AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DEVEM SE UNIR PELA 
AMAZÔNIA E SEUS POVOS. 



Proteja a Amazônia!  

A Vida é Uma e Está em Nossas Mãos  

Contexto  

Nós, organizações, grupos e defensores que vivem e trabalham na Amazônia, que nos 
reunimos no Fórum Global de Paisagens – GLF Amazônia 2021 com cientistas, 
agências de desenvolvimento, governos e milhares de outras partes interessadas, 
pedimos por uma ação coordenada para evitar um ponto de inflexão que conduza ao 
desaparecimento de inúmeras formas de vida e ameaça a existência humana.   

Reconhecemos as conquistas passadas que apoiaram a integridade da Amazônia, 
incluindo garantias legais e constitucionais de direitos ancestrais, leis nacionais que 
reconhecem os direitos da Mãe Terra e políticas que reduzem significativamente o 
desmatamento. Devemos mantê-las e agir em conformidade.   

Reconhecemos a diversidade social, cultural e política da Amazônia e seus muitos 
povos, nacionalidades e grupos que vivem de acordo com seus modos de vida e 
tradições. Essa diversidade dever ser mantida. Os direitos humanos de todos os que 
vivem na Amazônia devem ser garantidos, incluindo os povos indígenas, 
afrodescendentes e outras comunidades tradicionais, que sofrem violações 
desproporcionalmente altas dos direitos humanos e do direito aos seus territórios e 
terras ancestrais, devido à insegurança da posse de terra, atividades ilegais e fraca 
aplicação da lei.    

Os povos indígenas e as comunidades locais têm uma profunda conexão espiritual e 
conhecimento de seus territórios e manejo. Seu conhecimento é um tesouro que 
oferece aportes para um novo paradigma de interação homem-natureza: repensar a 
economia de nossas sociedades, com seu consumo excessivo que está destruindo a 
capacidade de nosso generoso planeta de sustentar a vida. A mudança econômica é 
essencial para a preservação da diversidade sociocultural e biológica da Amazônia e 
do futuro da vida na terra.  



Chamada à ação pela Amazônia!  
  

Chamamos todos os governos, líderes empresariais e investidores nos 
países amazônicos e aqueles que importam, consumem ou comercializam 

produtos da Amazônia a agirem agora para proteger a Amazônia e 
seus povos. Através das seguintes ações: 

1.  GARANTIR QUE OS DIREITOS HUMANOS SEJAM RESPEITADOS E 
RESOLVER A INSEGURANÇA JURÍDICA DA POSSE DE TERRA.   
Fortalecer os direitos dos povos indígenas e comunidades locais a suas terras, 
territórios e recursos naturais. Os povos indígenas e comunidades locais têm manejado 
a maioria dos ecossistemas saudáveis e produtivos remanescentes por gerações, mas 
seus direitos a essas terras muitas vezes não são reconhecidos, são inseguros ou são 
totalmente violados. Vemos um caminho viável para a proteção e sustentabilidade da 
riqueza biológica e cultural da Amazônia que se baseia na segurança jurídica, no 
reconhecimento e na proteção de nossos direitos através de representação política 
direta baseada em processos democráticos.    

2.   ADOTAR “UMA SAÚDE”. Incorporar o bem-estar e a saúde da natureza e das 
pessoas em todo o planejamento do uso da terra, assim como do planejamento 
econômico e de infraestrutura na Amazônia. Para o benefício de todos os seres, Uma 
Saúde criará uma abundância de resultados positivos em toda a sociedade, incluindo a 
prevenção de futuras pandemias. Os direitos da natureza devem ser uma grande 
prioridade e inclui abordagens de não mercado para reduzir o consumo excessivo e a 
exploração da terra.  

3. REALIZAR UMA RECUPERAÇÃO JUSTA, EQUITATIVA E SUSTENTÁVEL 
DA COVID-19. Isso deve incluir um repensar crítico, científico e respeitoso de 
nossa relação com a natureza e como definimos progresso e crescimento econômico.   
  
4. COORDENAR A PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DA AMAZÔNIA. A ação 
coordenada no local e políticas intersetoriais e harmonizadas com a aplicação da lei 
justa e eficaz são cruciais para a conservação dos ecossistemas da Amazônia. Essas 
estruturas políticas já existem e devem ser simplificadas e coordenadas para um 
impacto maior e mais rápido.  



5. OS SIGNATÁRIOS DO ACORDO DE PARIS E DA CONVENÇÃO SOBRE 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA DEVEM TRABALHAR JUNTOS EM UM PLANO DE 
AÇÃO COERENTE.   
  
6. OS LÍDERES CORPORATIVOS DEVEM RECEBER ACONSELHAMENTO 
CIENTÍFICO E CUMPRIR AS METAS AMBICIOSAS DE NEUTRALIDADE DO 
CARBONO E DESMATAMENTO ZERO. As empresas devem reconhecer o seu poder 
econômico e impacto sobre as pessoas, paisagens e ecossistema, desde a obtenção 
de matéria-prima até a compensação de carbono. A conformidade com o Padrão Ouro 
para os direitos e outras salvaguardas, e relatórios públicos transparentes sobre o 
progresso são essenciais.   

7 . OS MERCADOS DE IMPORTAÇÃO E CONSUMIDORES DEVEM 
GARANTIR QUE AS EMPRESAS RESPEITEM OS DIREITOS HUMANOS E 
AMBIENTAIS. Provisões devem estar em vigor para exigir que empresas prestem 
contas, garantindo o cumprimento das obrigações de devida diligência em relação aos 
direitos humanos e salvaguardas ambientais.  

8. AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DEVEM SE UNIR PELA AMAZÔNIA 
E SEUS POVOS.   



A vida é uma está em nossas mãos. 
  

Devemos agir agora.  

Embora reconheçamos que nossas esferas individuais de influência diferem muito, 
também reconhecemos o poder que cada pessoa tem de mudar nosso futuro coletivo. 
Como membros individuais da sociedade, assumimos a responsabilidade de fazer 
parte da solução.   

Os indivíduos abaixo assinados e aqueles que representam as organizações entendem 
que ações urgentes devem ser tomadas agora para manter a diversidade biocultural, 
as funções ecológicas e a beleza das florestas e rios da Amazônia.   

Comprometemo-nos a fazer todo o possível dentro de nossas esferas de influência 
para ajudar a manter a Amazônia para seus povos e toda a humanidade.    

Vamos liderar pelo exemplo, inspirando, mas também exigindo que outros façam o 
mesmo, especialmente aqueles com poder e influência.   

Apoie a declaração e veja os signatários aqui. 

  
  

https://www.globallandscapesforum.org/es/glf-news/proteger-la-amazonia-proteja-a-amazonia-protect-amazonia/

