AJA AGORA PARA PREVINIR NOVAS PANDEMIAS
APELO AOS LÍDERES DO G20:
REDUZAM O RISCO DE NOVAS PANDEMIAS ABORDANDO SUAS CAUSAS PRINCIPAIS
TRÊS PASSOS PARA A RECUPERAÇÃO E REGENERAÇÃO GLOBAL
À medida em que o mundo continua sofrendo os efeitos adversos da COVID-19, é imperativo que nossos
líderes encontrem com urgência formas de prevenir novos surtos devastadores de zoonoses.
Especialistas mundiais e líderes agentes de mudança reuniram-se em 02 de Setembro de 2021, em uma mesaredonda1 organizada conjuntamente pela Comissão COVID-19 do Vaticano, pela EndPandemics, e United for
Regeneration, para discutir recomendações específicas que os líderes do G20 podem abordar durante a sua
reunião em Roma, em Outubro de 2021. Essas discussões2 são embasadas em publicações anteriores de
especialistas, incluindo o recentemente publicado Roadmap to End Pandemics (Mapa de Ação para o Fim das
Pandemias)3, a Declaração do WC204, e outros relatórios5, os quais foram resumidos pelos co-presidentes da
mesa-redonda da seguinte forma:
→ Reconhecendo que a COVID-19 causou danos mais graves ao planeta do que qualquer ato terrorista ou
desastre natural nos últimos 100 anos, representando, assim, a maior ameaça atual à segurança nacional e
internacional;
→ Reconhecendo as limitações das intervenções posteriores à propagação da COVID-19, como as vacinas, que
são efetivas para cada doença, beneficiam de maneira desproporcional os ricos, e não oferecem benefícios
adicionais;
→ Reconhecendo que as causas fundamentais das pandemias são a sobre-exploração da natureza, incluindo o
comércio de fauna silvestre, e a conversão de áreas naturais para uso comercial – fatores que também
impulsionam a perda de biodiversidade e as alterações climáticas;
→ Reconhecendo que o custo anual para a prevenção de pandemias é menos de 1% do custo da recuperação
da COVID-19;
→ Reconhecendo que todas estas ameaças podem ser mitigadas através de investimentos em soluções
baseadas na natureza e na recuperação ecológica que também impactam positivamente as comunidades
locais;
→ Reconhecendo que o G20 e outras nações se comprometeram com metas ambientais que, se
implementadas, mitigarão o risco de recorrência de pandemias;
Os Copresidentes desta Mesa-Redonda recomendam os três conjuntos de ação descritos a seguir, habilitados
por um mecanismo financeiro que economizará trilhões de dólares da comunidade global:
1. Prevenir o risco de pandemias decorrentes do comércio de fauna silvestre:
i. Criação de um Painel Independente para determinar as opções legais para o futuro do comércio nacional e
internacional de fauna silvestre (incluindo a criação em cativeiro), avaliando inclusive possibilidade de
proibição de todo o comércio de fauna silvestre, ou apenas do comércio de espécies consideradas de “altorisco”.
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Nota: Nenhuma proibição afetaria o uso por parte de populações indígenas ou a caça de subsistência.
ii. Suspender o comércio nacional e internacional de fauna silvestre até que o Painel Independente tenha
concluído sua análise e recomendações6.
iii. Institucionalizar campanhas para reduzir a demanda por fauna silvestre 7.
iv. Apoiar as alterações propostas para: (a) a CITES para incluir requisitos adicionais para abordar os riscos para
a saúde; (b) a Convenção da Organização das Nações Unidades contra o Crime Organizado Transnacional –
UNTOC – para incluir crimes contra espécies silvestres; e (c) o Estatuto de Roma da Corte Penal Internacional
para incluir o ecocídio como crime internacional.
2. Prevenir o risco de pandemias causadas por práticas destrutivas do uso da terra:
i. Adotar e implementar a meta 30x30 do Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020 Convenção da ONU
sobre Diversidade Biológica (CDB) para garantir que ao menos 30% das áreas terrestres e marinhas em nível
mundial sejam conservadas até 20308.
ii. Apoiar as recomendações da Cúpula dos Sistemas Alimentares de 2021 da ONU para um futuro alimentar
sustentável, a saber: (a) aumentar a produção de alimentos sem expandir as terras de uso agrícola; e (b)
proteger e restaurar os ecossistemas naturais e limitar a invasão e a conversão de áreas naturais para fins
agrícolas9.
iii. Incentivar as práticas de agricultura regenerativa uma vez que fortalecem a biodiversidade, mitigam o risco
de surtos de zoonoses, sequestram carbono, representam meios de vida para comunidades e produzem
alimentos mais saudáveis, que melhoram a imunidade individual e global. Reduzir e converter parte dos
subsídios fornecidos para a agricultura industrial em investimentos na agricultura regenerativa, economizando
uma quantidade significativa de dinheiro e mitigando o risco de pandemias.
3. Estabelecer um Mecanismo de Financiamento de Defesa da Saúde Planetária
i. Financiar as soluções baseadas na natureza mencionadas anteriormente através de um Fundo de Defesa da
Saúde Planetária que pode ser criado através do redirecionamento de itens contemplados nos orçamentos
nacionais existentes, em níveis equivalentes a uma pequena fração dos custos da atual pandemia 10. A maior
parte desse financiamento também beneficiará o clima, a biodiversidade, o desenvolvimento econômico local,
o estado de direito e outras prioridades.
ii. Exigir que qualquer programa de preparação para e recuperação de pandemias inclua financiamento
específico para soluções contextualizadas de prevenção de pandemias.
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