
A administração do presidente eleito Joe Biden e da vice-presidente eleita Kamala Harris tem a chance 
de cumprir seus compromissos de ações climáticas e suas promessas de proteção da floresta 
amazônica seguindo estas 16 ações prioritárias nos seus primeiros 100 dias de governo. Estas ações 
foram definidas pelas lideranças amazônicas e especialistas, incluindo povos e organizações indígenas, 
um amplo espectro de ONGs, cientistas, artistas e influenciadores como formas eficazes de atender às 
necessidades impostas pela situação emergencial da floresta amazônica.

A proteção da floresta amazônica já está atraindo amplamente a atenção do movimento climático, 
especialmente entre os jovens e de um número crescente de membros do Congresso.

Estas ações baseiam-se nos princípios dos direitos humanos, da ciência, da transparência, do apoio à 
participação democrática, e do respeito ao direito dos países amazônicos à soberania sobre seus 
territórios e recursos naturais, incluindo o uso sustentável e a exploração desses recursos, conforme 
reconhecido pelo Direito Internacional.

A seguinte lista de ações prioritárias está baseada numa lista mais abrangente de ações, que incluem o 
Plano de Vida para Salvar a Amazônia, com o qual, acreditamos nós, a administração Biden / Harris 
deveria se comprometer nas próximas semanas, meses e anos.  A nossa aliança procura engajar e 
orientar os funcionários da administração para uma ação eficiente. 

POR QUE A AMAZÔNIA É IMPORTANTE: 

Maior floresta tropical do planeta, a Amazônia é um vasto bioma do tamanho dos EUA continental, que 
se espalha por nove países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Suriname e 
Guiana Francesa (um território da França). Esta floresta úmida é vital para os sistemas de suporte da 
vida no planeta, estabilizando o clima regional e global, dirigindo as chuvas, esfriando o planeta e 
ajudando a reduzir as mudanças climáticas. Há um crescente consenso de estudos meteorológicos 
indicando um impacto direto do desmatamento na Amazônia sobre o sistema hidrológico global, 
particularmente na redução e na condução dos rios atmosféricos que se originam na Amazônia. 

Estes rios atmosféricos são essenciais para a produtividade agrícola nas Américas do Norte e do Sul. Os
sistemas hidrológicos amazônicos estão atingindo um ponto crítico irreversível que ameaça o nosso 
clima e o futuro coletivo, exigindo ações urgentes.

Os povos indígenas têm efetivamente preservado seus territórios de floresta tropical ao longo de milênios
e, ainda assim, seus direitos, vidas e territórios estão enfrentando ameaças crescentes. Defender os 
defensores da Amazônia é uma prioridade ambiental, de direitos humanos e de justiça racial.

A preservação da Amazônia é essencial para a preservação do futuro do nosso planeta. Os jovens 
percebem que o futuro deles num planeta habitável encontra-se ameaçado caso o sistema hidroclimático
da floresta amazônica entrar em colapso e seus povos e culturas forem destruídos.



A Amazônia também abriga a maior e mais diversa coleção de flora e fauna. A defesa das florestas 
caminha de mãos dadas com a necessidade global de prevenir a extinção em massa. 

Se perdermos a Floresta Amazônica, perderemos a possibilidade de atingir os objetivos do Acordo de 
Paris de limitação do aquecimento global de 1,5 graus.

AÇÕES PELA FLORESTA AMAZÔNICA:

Apoiar a proteção permanente da Floresta Amazônica como um ecossistema interconectado e 
uma entidade dentro do sistema hidroclimático da Terra, por meio de práticas sustentáveis e 
cientificamente embasadas de manejo florestal e territorial e de esforços acelerados para a 
recuperação de ecossistemas. 

1. Ao reingressar  no Acordo de Paris, enfatizar ações de proteção da floresta amazônica. De
forma complementar, criar um Grupo de Trabalho Interinstitucional do Governo dos EUA para a 
Proteção da Amazônia (liderado pelo Departamento de Estado, NCS ou CEQ) e apoiar a criação 
de uma Coalizão Global de Nações para a Preservação Permanente da Amazônia.   
(Departamento de Estado)

2. Apoiar e incentivar o Senado dos EUA a ratificar a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica das Nações Unidas. Paralelamente, se engajar ativamente no marco do processo 
estratégico pós-2020 de preparação da 15ª reunião da Conferência das Partes (COP 15) da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), que acontecerá em maio de 2021 em 
Kunming, China. 

3. Apoiar o aumento do financiamento internacional para atividades de proteção da 
Amazônia, tais como cofinanciamento de pesquisa científica e inovação, conservação da 
floresta, recuperação de ecossistemas de terras degradadas, recuperação e monitoramento 
comunitário de mananciais e manejo sustentável da floresta e da biodiversidade. Realizar um 
processo transparente e participativo para estabelecer prioridades e alocação de qualquer 
financiamento relacionado à promessa de US$ 20 bilhões feita pelo presidente eleito Biden. 

4. Oferecer um auxílio emergencial às comunidades da Amazônia em resposta à segunda 
onda da pandemia da COVID-19, incluindo recursos para a compra e distribuição de vacinas 
em parceria com a OMS, apoio técnico e material para programas e infraestrutura de saúde para
indígenas e comunidades rurais, e apoio para a recuperação econômica de base comunitária 
pós-covid.

5. Incentivar e apoiar a Iniciativa Amazônia Sustentável, atualmente em processo de 
formulação pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras instituições financeiras 
internacionais, para financiar a implementação do Pacto de Letícia e soluções inovadoras para a 
conservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Incentivar a participação plena dos 
Povos Indígenas e o respeito pelos seus direitos (Departamento do Tesouro, Gabinete de 
Resultados do Desenvolvimento e Responsabilidade) .

6. Aumentar o apoio para o monitoramento do desmatamento e de atividades ilegais -–  
incluindo apoio financeiro e de inteligência aos governos nacionais e regionais dos países da 
Bacia Amazônica – para a identificação dos responsáveis pelas infrações ambientais, incluindo 
apoio para a retomada pelo Brasil de seu Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). Fornecer apoio técnico e financeiro 
complementar às instituições governamentais responsáveis por punir e sancionar crimes 



ambientais e o desmatamento, como o IBAMA, ICMBio e Funai no Brasil. Todas as operações 
de monitoramento e fiscalização devem respeitar os direitos humanos.

7. Aliviar a dívida dos países amazônicos incluindo-os no Quadro Comum do G20 sobre o alívio 
da dívida, exigindo o envolvimento do setor privado, complementando com troca de dívida por 
ações a favor do clima, e concordando com uma nova alocação de Direitos Especiais de Saque 
(DESs) que alivie a pressão do endividamento nos países amazônicos. (Departamento do 
Tesouro - ODRA)

Apoiar Cadeias de Suprimentos e Carteiras Financeiras Livres de Desmatamento e de 
Combustíveis Fósseis

8. Fortalecer as regulamentações financeiras para empresas e investidores por meio da 
implementação de regulamentação macroprudencial e outras regulamentações bancárias, sob 
as jurisdições existentes, como as previstas pela lei Dodd-Frank, que respondem de forma mais 
completa pelos riscos inerentes à produção de commodities de risco florestal (especialmente 
pecuária, soja, dendê, produtos florestais, cacau, minerais e petróleo bruto). Isso inclui, mas não 
se limita a, o aumento de requisitos para o capital desses investimentos, inclusive testes de 
estresse climático nos investimentos em commodities de risco florestal. (Departamento do 
Tesouro)

9. Estabelecer políticas de compras do governo federal vinculadas a Zero Desmatamento e 
Zero Abuso para todos os produtos feitos a partir de commodities de risco florestal, de forma a 
garantir que essas aquisições não causem destruição de ecossistemas ou abusos aos direitos 
humanos e que sejam rastreáveis até o ponto de origem. (Escritório Federal de Compras da 
Casa Branca) 

10. Estabelecer mecanismos conjuntos com os países da Bacia Amazônica para dar suporte 
financeiro e técnico ao setor de regulamentação, formalização, implementação e aplicação
de legislação relativa à produção de todas as commodities provenientes da floresta 
amazônica. Exigir melhores práticas sociais e ambientais, adesão total aos marcos legais e 
transparência em todas as cadeias de suprimento, desde o ponto de produção até o consumo 
final, incluindo a divulgação pública dos fornecedores de empresas que adquiram produtos 
provenientes da bacia amazônica. 

11. Fortalecer a política dos EUA e as ações de fiscalização para evitar a importação de 
commodities de origem ilegal (especialmente, mas não limitado a, pecuária, soja, óleo de 
dendê, produtos florestais, cacau, minerais e petróleo) pelos Estados Unidos.

Defender os Direitos Coletivos dos Povos Indígenas

12. Comprometer-se com plena implementação da nova Política da USAID na Promoção dos 
Direitos dos Povos Indígenas (política Pro-IP). 

Defender os Defensores do Meio Ambiente



13. Dar prioridade à proteção dos direitos humanos dos guardiões da floresta amazônica 
definindo uma lista de casos urgentes de defensores do meio ambiente ameaçados, para a qual 
serão adotadas medidas durante os primeiros 100 dias incluindo, mas não se limitado a, os 
seguintes casos: Brasil (Alessandra Munduruku, Sonia Guajajara / APIB), Peru (Shipibo, 
Asháninka, Kakataibo lideranças da Amazônia central peruana), Equador (Las “Mujeres 
Amazónicas” - Patricia Gualinga, Salomé Aranda, Nema Grefa, et al), Colômbia (Jani Silva)

14. Incluir de forma explícita a proteção dos defensores do meio ambiente nas estratégias 
para lidar com as mudanças climáticas. Após consulta a organizações ambientalistas, dos 
povos indígenas e de defesa direitos humanos dos EUA e internacionais, o Departamento de 
Estado deverá criar um conjunto aprimorado de diretrizes para as ações do governo dos EUA na 
proteção de direitos e de espaço para que os defensores dos direitos do meio ambiente e da 
terra realizem seu trabalho. O enviado especial para as Mudanças Climáticas deve elevar a 
importância dada aos defensores do meio ambiente e dos direitos sobre a terra como parte de 
uma estratégia global face às mudanças climáticas.

15. Nomear embaixadores que apoiarão ativamente programas de proteção da Amazônia e 
dos direitos humanos de seus povos e incumbi-os de fazer disso uma prioridade. 

Apoiar Formas de Vida e Economias Sustentáveis e Justas

16. Aumentar as atividades econômicas sustentáveis e de regeneração na região por meio de 
apoio técnico e financeiro para infraestruturas verdes, agricultura regenerativa e agro-silvicultura,
reflorestação com espécies nativas, ecoturismo e uma bio-economia baseada no conhecimento 
de florestas em pé e de rios fluindo para o bem-estar de todo tipo de vida. (USAID). 


