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PRONUNCIAMENTO de NOVA IORQUE ONÇA-PINTADA 2030 

Nós, participantes do Fórum de Alto Nível Onça-pintada 2030, realizado em 1o de março 
de 2018 e representando os países que registram a presença da onça-pintada e 
organizações internacionais e nacionais, tendo se reunido para discutir a situação e o 
futuro da onça-pintada com o objetivo comum de assegurar maior colaboração efetiva 
dentro e entre os países que registram a presença da onça-pintada e seus parceiros:  

Convencidos do papel fundamental que este predador de topo desempenha na 
manutenção de paisagens naturais, tanto dentro como entre áreas protegidas e 
corredores biológicos, e no âmbito de amplos esforços para assegurar a gestão eficaz 
de recursos naturais, fortalecer os meios de subsistência das comunidades e atingir a 
Agenda 2030, o Plano Estratégico de Biodiversidade 2011- 2010 e as Metas de Aichi;  

Reconhecemos o valor intrínseco da onça-pintada e da diversidade biológica das 
paisagens habitadas pela onça-pintada, e que as populações saudáveis de onças-
pintadas são indicadores de ecossistemas sustentáveis e dos serviços ecológicos que 
tais sistemas fornecem ao bem-estar humano;  

Notamos que esforços para proteger as onças-pintadas e seu habitat contribuem para 
o progresso de objetivos climáticos e de conservação mais amplos, em linha com os 
compromissos assumidos por todos os países que registram a presença da onça-pintada 
através de acordos ambientais internacionais, incluindo: a Conversão sobre Diversidade 
Biológica, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a 
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens 
Ameaçadas de Extinção e a Convenção do Hemisfério Ocidental sobre Proteção da 
Natureza e Preservação da Vida Selvagem;  

Reconhecemos que a onça-pintada e outros elementos da flora e fauna são parte 
irreparável dos sistemas naturais da Terra, que devem ser protegidos pelas gerações 
atuais e futuras, e Compreendemos o poder da onça-pintada como espécie guarda-
chuva no avanço dos objetivos mais amplos de conservação da biodiversidade e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);  

Afirmamos o valor da onça-pintada como ícone cultural significativo e característica 
fundamental do patrimônio natural passado, presente e futuro em todo o seu espectro 
nas Américas, incluindo para comunidades locais e indígenas, e para a sociedade como 
um todo;  

Notamos com preocupação que a onça-pintada perdeu quase cinqüenta por cento de 
seu habitat anterior e está extinta em dois países que anteriormente registravam a sua 
presença; a distribuição da onça-pintada continua a diminuir; e a mortalidade causada 
por humanos afeta a saúde de suas populações núcleo;  

Estamos conscientes da existência de várias ameaças comuns para as populações de 
onças- pintadas, incluindo fragmentação, perda e degradação do seu habitat; 
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esgotamento de presas; caça da onça-pintada por esporte, tradição ou para a proteção 
da pecuária; e comércio ilegal de suas partes;  

Reconhecemos que a onça-pintada pode coexistir com pessoas em paisagens 
dominadas por humanos com conflitos mínimos; e que é possível implementar soluções 
práticas de baixo custo para os proprietários de terra a fim de minimizar os conflitos com 
a onça-pintada e fornecer benefícios econômicos;  

Reconhecemos que a sobrevivência em longo prazo da onça-pintada exige melhor 
proteção de populações núcleo e continuidade de movimento para assegurar 
conectividade genética, incluindo através da gestão mais eficiente das áreas protegidas, 
redução da perda de habitat, o uso inovador de ferramentas e políticas financeiras, e o 
fortalecimento da aplicação da lei e do Estado de Direito;  

Apoiamos esforços contínuos por parte dos governos dos países que registram a 
presença da onça- pintada e seus parceiros no desenvolvimento de planos de 
conservação da onça-pintada que ajudam na proteção de redutos de populações núcleo 
e asseguram corredores entre eles, incluindo estratégias de conservação específicas a 
onça-pintada que integram medidas de proteção de redutos e conservação de corredores 
nas tomadas de decisão e estratégias regionais, nacionais e locais do uso da terra.  

Acolhemos a cooperação regional e esforços multinacionais no estabelecimento de 
áreas protegidas transfronteiriças e na abordagem de outras questões relevantes para a 
conservação da onça-pintada dentro e entre fronteiras nacionais.  

Tendo em vista o acima estabelecido e o nosso compromisso com as gerações atuais e 
futuras, nós, os participantes do Fórum Onça-pintada 2030, resolvemos trabalham em 
conjunto para:  

Promover pesquisas e compartilhamento de dados para apoiar a conservação da 
onça-pintada e fornecer aos tomadores de decisão, profissionais, empresas, instituições 
financeiras, cidadãos, comunidade e povos indígenas, dados e informações necessárias 
para o melhor entendimento,  

respeito e apoio ao papel da onça-pintada, seu habitat, e corredores para o alcance dos 
ODS, o Plano Estratégico de Biodiversidade 2011-2020 e as Metas de Aichi;  

Aumentar a conscientização e promover mudança comportamental dentre as partes 
interessadas, incluindo através de novas campanhas abrangentes de conservação 
baseadas em evidências a nível global, regional e local, e programas educacionais em 
apoio à conservação da onça-pintada;  

Aplicar, replicar e expandir abordagens integradas e bem-sucedidas para a 
conservação da onça-pintada , incluindo iniciativas que:  
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• introduzam a conservação da biodiversidade e da onça-pintada em políticas, 
práticas e investimentos setoriais e de desenvolvimento, incluindo pesca, 
agricultura, turismo, infraestrutura, silvicultura, e, desse modo, utilizem soluções 
baseadas na natureza para atingir objetivos nacionais e globais de 
desenvolvimento sustentável, sem comprometer a segurança alimentar humana;  

• ajudem a alterar os incentivos sociais e econômicos para alocação, gestão e 
restauração de terras de forma a melhorar a proteção da onça-pintada;  

• fortaleçam a capacitação em todos os níveis para assegurar redutos de 
populações núcleo de onças-pintadas e preencher as lacunas de conectividade 
entre eles, incluindo o mapeamento de corredores biológicos;  

• melhorar a coexistência entre onças-pintadas e humanos, incluindo a abordagem 
de questões de conflito na pecuária e transmissão de doenças por animais 
domésticos;  

• mitigar a fragmentação devido a atividades humanas; e  
• evitar a caça ilegal da onça-pintada através da aplicação eficaz de leis nacionais 

e internacionais para melhor lidar com o tráfico e demanda de produtos oriundos 
da onça-pintada;  

Catalisar mais investimentos em soluções sustentáveis para os desafios do 
desenvolvimento através do emprego de recursos públicos para incentivar o 
financiamento privado e combinação de recursos domésticos e internacionais em 
ferramentas e abordagens, como o pagamento por serviços naturais, reforma de 
subsídios, títulos ecológicos e produção sustentável de commodities para gerar 
benefícios sociais e econômicos, compatíveis com a proteção da onça-pintada.  

Engajar povos indígenas e comunidades locais como partes interessadas e parceiros 
corresponsáveis pelos esforços delineados acima para a conservação da onça-pintada 
e fortalecimento dos meios de subsistência locais.  

A fim de atingir estas metas e objetivos, e acelerar as ações, nós ainda resolvemos 
conjuntamente explorar opções colaborativas para o desenvolvimento e implementação 
de uma abordagem regional para a proteção da onça-pintada, com claros mecanismos 
financeiros e de coordenação.  

Pelo presente também propomos a criação de um Dia Internacional da onça-pintada 
a ser observado anualmente com o objetivo de celebrar a onça-pintada como um ícone 
de desenvolvimento sustentável, aumentando a conscientização e apoio popular a sua 
conservação, e consolidando os esforços de conservação dos países que registram a 
presença da onça-pintada e seus parceiros.  

 


