Estratégia de Sustentabilidade e Inclusão
para Corredores de Desenvolvimento em África

Paisagens produtivas
para o crescimento
inclusivo na Tanzânia
e em Moçambique
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As economias da Tanzânia e de
Moçambique são altamente
dependentes da agricultura,
silvicultura e pescas, com grande parte
das suas populações a viver em zonas
rurais, dependentes da agricultura de
subsistência e dos recursos naturais
para a sua sobrevivência. Ambos os
países são também altamente
vulneráveis às alterações climáticas
(por exemplo, aumento dos ciclones
em Moçambique e secas na Tanzânia),
levando a custos económicos
importantes que afectam milhões de
pessoas e a sua subsistência.
A iniciativa SUSTAIN apoia-se nos
resultados de uma primeira fase (20142019) e tem como principal objectivo
optimizar o potencial de
desenvolvimento agrícola inclusivo e
sustentável em ambos os países.
O SUSTAIN visa acelerar a transição
para paradigmas de desenvolvimento
baseados em resiliência económica,
ambiental e social.

A FAO deﬁne um sistema alimentar
sustentável como “um sistema
alimentar que proporciona segurança
alimentar e nutrição para todos, de tal
forma a não comprometer as bases
económicas, sociais e ambientais para
gerar segurança alimentar e nutrição
para as gerações futuras não sejam
comprometidas”. A ﬁm de realizar os
Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável para 2030, é fundamental
assegurar sistemas alimentares
sustentáveis.
SUSTAIN encorajará a implementação
de sistemas alimentares sustentáveis,
adoptando uma abordagem holística,
incluindo todos os aspectos
relacionados com o sistema alimentar
(ou seja, cadeias de valor, mercados,
etc.), juntamente com os impactos
económicos, ambientais e sociais. Para
serem sustentáveis, os sistemas
alimentares precisam de ser apoiados
por ecossistemas que funcionem bem.
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SUSTAIN EM ACÇÃO
SUSTAIN é uma iniciativa
com a duração de 10 anos
que trabalha em prol de
sistemas alimentares
sustentáveis e paisagens
produtivas saudáveis na
Tanzânia e em Moçambique.
A iniciativa centrar-se-á
particularmente na transição
à agricultura sustentável
contribuindo à conservação
de ecossistemas para uma
subsistência resiliente e um
crescimento inclusivo.

O projecto terá como objectivo:

•

Melhorar a governação e a gestão
sustentável e inclusiva dos recursos
naturais;

•

Implementar a gestão integrada da
paisagem e soluções baseadas na
natureza para gerar oportunidades
empresariais e meios de subsistência
inclusivos e sustentáveis; e

•

Catalisar investimentos inclusivos em
ecossistemas saudáveis, agronegócios
sustentáveis e cadeias de valor.

SUSTAIN será implementado em três paisagens
no Corredor de Crescimento Agrícola do Sul da
Tanzânia e especiﬁcamente os Clusters Ihemi,
Kilombero e Sumbawanga, e estenderá
também o seu trabalho a uma paisagem na
província de Manica no Corredor da Beira em
Moçambique. SUSTAIN irá desenvolver as
parcerias estabelecidas de 2014-2020 numa
primeira fase do programa, assegurando a
continuidade e visando a sustentabilidade a
longo prazo.

“Ao encorajar e demonstrar
soluções baseadas na
natureza em paisagens
produtivas, O SUSTAIN
pretende fomentar um
crescimento sustentável e
inclusivo, apoiando a
estratégia de
desenvolvimento agrícola do
Governo de Moçambique”.
Mauricio Xerinda, Representante da UICN
em Moçambique
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Contactos SUSTAIN
Maria Ana Borges
Equipa de Gestão da Água, Solo e do Território da UICN
mariaana.borges@iucn.org
Charles Oluchina
Escritório Regional da IUCN para a
África Oriental e Austral
charles.oluchina@iucn.org

Mais informações
SUSTAIN website:

www.sustaininitiative.org

Twitter:

IUCN_Water

Linkedin:

iucnwater

Anthony Mhagama
IUCN Tanzania
anthony.mhagama@iucn.org
Isabel Ramos
IUCN Mozambique
isabel.ramos@iucn.org
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