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Imagine o mundo no qual você gostaria de viver...

EsSe é um munDo onDe seres humanos e terRa são 
parCeIros, e pesSoAs e floresTas cResCem junTos.

…onDe cidades e comunidades saUdáveIs 
pRosPeram em ecosSisTemas resiliEnTes. 

o munDo com o quAl eles sonHam 
  aInDa não se torNoU reAlidade.

   Eles redigiram, em Nova IorQuE, dez obJetivos 
inTer-relaciOnados – a DecLaração de Nova IorQuE 
    sobRe FloresTas (NYDf) – quE, se reAlizados, 
   garanTirão um futuro pRósPero e susTenTável.

Em 2014, goverNos, emPresas, gRupos inDígenas 
e a sociEdade civil decLararam seU desejo de 
 tRanSforMar aquEle munDo em uma reAlidade. 

A NYDf posSuI, atuAlMenTe, maIs de 200 
  enDosSanTes, todos os quAis usam, 
adMinisTram, influEnCiAr e se beneficiAr 
 das floresTas de diferenTes forMas.

 Cada um pRometeU fazer a pRópRiA parTe a fim de 
parar a defloresTação e resTaUrar paIsagenS e 

floresTas degRadadas.

O munDo perDe 10 milHões de hecTares 
de floresTas por ano, uma áreA 

equIvalenTe à IsLânDiA. A meta do NYDf 
de reduzir o desMatamenTo pela metade 

até 2020 não foI cumPrida.  
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Porém...  

AnTigas floresTas boreAis, ricas floresTas 
tRopicaIs, bosQuEs e esTepes – a defloresTação 

conTinuA, fRequEnTemenTe ligado a visões de 
curTo pRazo, quE conSideram apenas o 
cResCimenTo econômico e a cResCenTe 

demanDa gLobal por comModitiEs.

A natureza deve ser cuIdada para 
o benefíciO de todas as cRiAturas 
vivenTes e para pRoteger o cLima. 
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MuItos países depenDem de pRojetos de 
inFraEsTrutura de larGa esCala, inDúsTriAs 

de exTração, e comModitiEs agRícolas para 
imPulSiOnar suAs economiAs, mas não levam 

em conTa o imPacTo em floresTas e 
em comunidades. QuAse 20% das paIsagenS floresTaIs 

tRopicaIs inTacTas coInCidem com as 
conCesSões de mineração, petRóleO e gás.

Os motivos são muItos– 
– mas muIto se deve à diferença enTre o quE dizemos 
quErer fazer (conSerVar e resTaUrar floresTas) e o 
quE reAlMenTe fazemos (inVesTir na suA desTruIção).

QuAse doIs terçosDas 150 pRinCipaIs inStituIções finanCeIras, as 
quAis canalizam tRilHões de dólares para emPresas de alTo risCo 

floresTal, não têm políticas de desMatamenTo em vigor.

 Eos goverNos se comPrometeram 
com uma médiA total de US$ 2,4 

bilHões por ano para a mitigação 
de mudanças cLimáticas com base 

em ações floresTaIs.    

Apenas sete comModitiEs agRícolas - gado, óleO de palMa, 
soja, cacaU, borRacHa, café e fibRa de madeIra - pRovocam 

maIs da metade da perDa da coberTura arBóreA.

PARIS AGREEMENT

MuItas emPresas agRícolas se 
comPrometeram a erRadicar 

o desMatamenTo de suAs 
cadeIas de abasTecimenTo.   

MerCados conSumidores como 
a Ue, EuA, ReIno Unido e China 
esTão adotanDo medidas do 

lado da demanDa para reduzir oU 
eliminar o desMatamenTo (ilegal) 
das comModitiEs quE imPorTam.  

Dezenas de países fizeram 
pRogResSos em pRogRamas de 
REDd+ e cenTenas de milHões de 
dólares irão fluIr para países 

quE esTão reduzinDo 
o desMatamenTo.
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Ao mesMo temPo, as populações inDígenas e as 
comunidades locaIs, as melHores guArDiãs das floresTas, 

conTinuAm senDo removidas e desConSideradas.   

Por que não estamos encaminhados?  

Porém, sinais de 
progresso existem....

A maIoriA dos países quE 
atuAlizaram suAs pRomesSas sob 
o AcorDo de Paris reconHece as 

floresTas como uma solução 
cLimática. 
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Precisamos quEbRar as barReIras quE imPedem os 
povos inDígenas e as comunidades locaIs de 
adMinisTrar seUs terRitóriOs anCesTraIs e de 

desemPenHar um papel funDamenTal em 
pRocesSos de tomada de decisões.

Para saIr desTa esPiral de desTruIção, os 
goverNos devem adotar alTerNativas de 

desenVolVimenTo quE repResenTem o valor das 
floresTas e tRabalHar urGenTemenTe para 
melHorar a apLicação e o cumPrimenTo das 

políticas de pRoteção floresTal já em vigor.  

Como? Precisamos de um novo modelo 
de negóciO. Um quE coloquE a natureza 

e as floresTas em pRimeIro lugar.

Vamos chegar lá, juntos.

Sabemos o quE devemos fazer para atinGir os 
obJetivos da NYDf. EsTamos no caminHo cerTo, 

mas temos um lonGo caminHo pela fRenTe. 

As floresTas são uma solução pRonTa para ser imPlanTada, 
em esCala, com relação às mudanças cLimáticas. Temos 

quE colocar em pRática as regRas adequAdase desenVolVer 
esTruturas quE levem em conSideração o valor das floresTas.

Nós devemos adotar colaboração enTre e em 
todos os setores, para aborDar seUs imPacTos 

em floresTas e comunidades.

Para garanTir a visão do munDo quE quEremos, 
pRecisamos reduzir a taxa de desMatamenTo 
em maIs de um milHão de hecTares por ano. 

EsSa é uma mudança sem pRecedenTes 
– mas nós podemos e devemos fazer isSo.  

Devemos começar agora. 

GoverNos, emPresas e o setor finanCeIro 
pRecisam aUmenTar dRasTicamenTe a tRanSparênCiA 

e a inClusão em suAs tomadas de decisão. Sem 
tRanSparênCiA, não haverá resPonSabilidade.  

QuAnTo maIs esPeramos, maIs difícil será 
torNar reAlidade o munDo quE quEremos. 

…mas aInDa não é tarDe demaIs!  
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Florestas em Foco - Capítulo 1: A Declaração é uma publicação do Avaliação do Progresso da
NYDF, uma iniciativa coletiva da sociedade civil para rastrear progresso em direção aos
objetivos florestais globais. Saiba mais sobre o NYDF Avaliação em forestdeclaration.org
e siga-nos no Twitter @NYDFAssessment.  


