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Preâmbulo 

Preâmbulo – Bruno Oberle

A RPF aproveita o poder da natureza para beneficiar 
os meios de subsistência das pessoas, melhorar 
o acesso a recursos essenciais, criar e restaurar 
habitat para inúmeras espécies e armazenar vastas 
quantidades de carbono a fim de ajudar a atenuar as 
alterações climáticas.

A UICN tem-se mantido como líder global em 
matéria de RPF, tanto política como tecnicamente, 
e já implementou projetos e iniciativas em mais de 
40 países.

Porém, nenhum deles foi tão ambicioso ou impactante 
como o Desafio de Bona, que lançámos em conjunto 
com o governo da Alemanha em 2011. Este 
estabeleceu uma visão arrojada: restaurar 350 milhões 
de hectares de paisagens degradadas, uma área 
quase equivalente a dez vezes a da Alemanha, até 
2030. Tal não só aumentaria a segurança alimentar 
e hídrica de centenas de milhões de pessoas, como 
também contribuiria para concretizar compromissos 
internacionais em matéria de alterações climáticas, 
biodiversidade e degradação dos solos, e, em última 
análise, para atingir os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

Ao longo dos últimos 9 anos, os participantes 
no Desafio de Bona deram passos altamente 

Bruno Oberle 
Diretor-Geral, UICN

O enorme sucesso do Desafio de Bona nos seus primeiros 9 anos enche-me de 
orgulho e otimismo, uma vez que valida duas décadas de trabalho pioneiro e 
ilumina um caminho para 2030 e mais além.

Quando a UICN criou o conceito de restauração da paisagem florestal (RPF) 
em 2000, talvez ainda não o qualificássemos como uma Solução Baseada 
na Natureza (SBN), porque à época ainda não tínhamos essa terminologia; 
porém, no seu cerne, esta abordagem corporiza na perfeição o vasto 
potencial da natureza como solução para os desafios da humanidade.

encorajadores no sentido de converter esta visão numa 
realidade. Até ao ano em curso, 74 países, alianças de 
conservação e entidades privadas de todo o mundo 
comprometeram-se a restaurar mais de 210 milhões de 
hectares de terras através dos seus compromissos para 
com o Desafio de Bona e as suas iniciativas regionais 
contributivas.

Nos casos em que foram implementados projetos de 
restauração, os impactos positivos para as pessoas 
e a natureza têm sido significativos. Por exemplo, 
desde 2011, o Ruanda restaurou 700 000 hectares 
de terras em oitenta projetos individuais, aplicando 
a abordagem da UICN à restauração de paisagens 
florestais. Conseguiu aumentar a produtividade agrícola 
e os rendimentos das populações locais, bem como a 
segurança alimentar e hídrica, ao mesmo tempo que 
reduziu a vulnerabilidade às alterações climáticas, 
aos deslizamentos de terras e a outros desastres. 
A liderança precoce do país em matéria de restauração 
inspirou muitos outros a assumirem compromissos para 
com o Desafio de Bona, de África e das Américas à Ásia 
Meridional e Oriental, com incursões a acontecerem 
agora na Europa, no Cáucaso e na Ásia Central. 
O Azerbaijão, por exemplo, vai melhorar a resiliência das 
comunidades locais às alterações climáticas, reduzir a 
pobreza e conservar a biodiversidade, concentrando-se 
nas suas florestas tugai e restaurando 270 000 hectares 
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Preâmbulo – Bruno Oberle

de terras até 2030. A Escócia, que se comprometeu a 
restaurar mais de 170 000 hectares, vai criar novos 
bosques, estimular o coberto florestal e ajudar à 
recuperação das turfeiras.

Neste relatório, celebramos o sucesso que o Desafio de 
Bona registou até agora. Porém, não estamos dispostos 
a descansar sobre os louros. Ao partilhar exemplos de 
melhores práticas de todo o mundo, o relatório também 
visa partir desse sucesso e, como o título sugere, 
providenciar inspiração para Restaurar o Nosso Futuro.

Ao avançarmos para a Década sobre a Restauração dos 
Ecossistemas da ONU, e consoante os governos e as 
organizações repensam o modo como trabalhamos com 
a natureza e nela existimos num mundo pós-COVID, 
as conquistas do Desafio de Bona constituem uma 

demonstração muito oportuna do potencial das SBN 
para resolver os problemas da sociedade. Com o 
lançamento, em julho de 2020, da Norma Global da 
UICN para Soluções Baseadas na Natureza, a UICN e 
os seus parceiros apresentaram uma ferramenta de 
referência que possibilitará aos indivíduos, alianças de 
conservação e empresas expandirem a sua ambição, 
robustecerem os seus compromissos para com o 
Desafio de Bona e implementarem-nos de forma eficaz e 
sustentável.

Se nos basearmos na dinâmica criada ao longo dos 
últimos 9 anos e aproveitarmos este momento crucial 
no tempo, não nos limitaremos a restaurar 350 milhões 
de hectares até 2030. Conseguiremos, de facto, 
Restaurar o Nosso Futuro  

“ Consoante os governos e as organizações 
repensam o modo como trabalhamos com 
a natureza e nela existimos num mundo 
pós-COVID, as conquistas do Desafio 
de Bona constituem uma demonstração 
muito oportuna do potencial das Soluções 
Baseadas na Natureza para resolver os 
problemas da sociedade.”
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Progresso
Progresso – Jochen Flasbarth

Pouco menos de uma década depois, temos 
74 compromissos de 61 países, 8 estados e 
5 associações que trabalham intensivamente para 
restaurar mais de 210 milhões de hectares de terras 
degradadas e desflorestadas. Estes esforços coletivos 
fazem do Desafio de Bona um dos maiores esforços 
colaborativos mundiais dedicados à recuperação de 
paisagens florestais.

O Desafio de Bona desencadeou iniciativas regionais 
que promovem a colaboração entre países em matéria 
de RPF, desbloqueou novos financiamentos e conduziu 
ao desenvolvimento de novas políticas e ferramentas 
para promover a implementação. Porém, não foi 
apenas a rapidez do progresso em todo o mundo 
que intensificou a energia do Desafio de Bona: é o 
impressionante compromisso coletivo em todos os 
níveis de envolvimento para restaurar o nosso futuro. 
Por conseguinte, não surpreende que as sementes para 
a Década sobre a Restauração dos Ecossistemas da 
ONU 2021-2030 tenham sido plantadas na comunidade 
do Desafio de Bona, expandindo assim o movimento 
global de restauração para incluir todos os ecossistemas 
terrestres e marinhos.

É evidente que a RPF é uma solução baseada na 
natureza ideal, que pode ajudar a comunidade global a 
cumprir as suas metas climáticas e de biodiversidade, 
bem como outros Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU.

A recém-lançada Norma Global da UICN para Soluções 
Baseadas na Natureza é uma indicação clara de que os 
governos e o sector privado estão a reconhecer que as 
florestas e os ecossistemas podem fornecer as respostas 
para alcançar uma sociedade sustentável e resiliente.
 

Jochen Flasbarth 
Secretário de Estado, Ministério Federal do 

Ambiente, da Conservação da Natureza e 

da Segurança Nuclear (BMU), Governo da 

Alemanha

Ao lançarem o Desafio de Bona em 2011, a UICN e o Ministério sabiam que 
tínhamos objetivos ambiciosos. Porém, quem poderia adivinhar que a iniciativa 
iria pôr a rolar uma bola de tão grandes proporções? Embora a restauração da 
paisagem florestal (RPF) já tivesse sido testada em vários países, não havia um 
esforço colaborativo único para ajudar a expandi-la globalmente até ao seu 
verdadeiro potencial.

O governo alemão sempre defendeu a conservação e a 
restauração das paisagens florestais. Desde 2008, no 
âmbito da Iniciativa Internacional para o Clima, foram 
investidos mais de 200 milhões de euros em projetos 
de RPF e do Desafio de Bona em 48 países de todo o 
mundo. Estes números são prova não apenas do nosso 
compromisso, mas também da necessidade de RPF. 
A pandemia de COVID-19 tornou amplamente evidente 
que é necessária uma relação nova e melhorada com a 
natureza e reforçou o nosso compromisso para com a 
promoção da RPF a nível mundial.

A próxima década é crucial. Temos de conseguir cumprir 
a meta de 2030 do Desafio de Bona de trabalhar no 
sentido de restaurar 350 milhões de hectares e temos 
de ser ambiciosos na implementação da Década sobre 
a Restauração dos Ecossistemas da ONU. Se não 
atingirmos estes objetivos, será inútil ter outra década da 
ONU dedicada a este tema.

Já lançámos os alicerces. Quando se trata de RPF, 
sabemos como e onde restaurar e sabemos como 
monitorizar o progresso da restauração para localizar os 
pontos que necessitam de melhoria e como aumentar a 
escala. Só precisamos de um pequeno impulso, o próximo 
elemento catalisador para restaurar o nosso futuro. 
Convido e incentivo o leitor a juntar-se à nossa família de 
RPF para que, em conjunto, possamos atingir o objetivo 
do Desafio de Bona para 2030 e os objetivos da Década 
sobre a Restauração dos Ecossistemas da ONU. 
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Restauração da paisagem florestal (RPF)

Tipos de intervenções de RPF

Restauração da paisagem florestal 
(RPF)

Princípios de RPF

Centrar atenções nas paisagens Adaptar ao contexto local por meio 

de uma variedade de abordagens

Manter e melhorar os ecossistemas 

naturais no âmbito das paisagens

Restaurar várias funções para vários 

benefícios

Envolver as partes interessadas e 

apoiar a governação participativa

Gerir adaptativamente para 

resiliência a longo prazo

Floresta plantada e 

parcelas florestais

Regeneração 

natural

Restauração de 

mangais

Proteção de bacias 

hidrográficas e controlo 

da erosão

Silvicultura Agrossilvicultura

Pousio melhorado
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Restaurar todos os nossos futuros – Bianca Jagger

Quase 11 000 quedas de raios em três dias provocaram 
mais de trezentos incêndios, o que obrigou à evacuação 
de milhares de pessoas. Os incêndios surgiram no 
decurso de uma onda de calor recorde, durante a qual 
foi relatada a que poderá ser a temperatura mais alta 
já registada na terra: 54,4 °C. Um estudo recente da 
Universidade do Estado de Ohio relatou que o manto 
de gelo da Gronelândia derreteu até um ponto sem 
retorno. Além disso, cientistas sediados em Leeds, na 
Universidade de Edimburgo e na University College 
London que analisaram sondagens por satélite dos 
polos, montanhas e glaciares do planeta, para medir 
a quantidade de cobertura de gelo perdida devido 
ao aquecimento global provocado pelo aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa, concluíram 
que desapareceu um total de 28 biliões de toneladas 
de gelo da superfície da terra desde 1994. Análises 
das temperaturas de maio de 2020 por organizações 
de dados climáticos de referência, incluindo a NASA, 
a NOAA, a Berkeley Earth e a agência europeia 
Copernicus, concluíram unanimemente que foi o mais 
quente mês de maio já registado e que é provável que 
2020 seja o ano mais quente desde que foram iniciados 
os registos no final do século XIX.

As alterações climáticas terão efeitos devastadores 
em todos os aspetos das nossas vidas: escassez de 
alimentos e de água, pobreza, pandemias, segurança, 
direitos humanos, migrações em massa, economia e 
agitação política.

Durante mais de 40 anos fiz campanhas em defesa 
dos direitos humanos e da proteção do ambiente. Em 

Estamos a viver tempos sem precedentes devido à pandemia do 
coronavírus, mas a COVID-19 não é a única ameaça que enfrentamos hoje 
no mundo. As alterações climáticas tornaram-se uma ameaça existencial. 
Basta olharmos para a Califórnia. Segundo Jeremy Rahn, chefe de divisão 
do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia, 
“a Califórnia tem sofrido um cerco de raios histórico”.

2005, fundei a Bianca Jagger Human Rights Foundation 
(BJHRF) para que fosse uma força em prol da mudança 
e uma voz em nome dos mais vulneráveis: crianças, 
mulheres e povos indígenas. O nosso mandato consiste 
em defender os direitos humanos, alcançar a justiça 
social e proteger o ambiente. A BJHRF está atualmente 
a fazer campanha para acabar com a violência contra as 
mulheres e raparigas e alcançar a igualdade de género.

Em maio de 2012, fui nomeada Embaixadora da UICN 
para o Desafio de Bona. Foi com todo o gosto que 
aceitei este papel porque acredito que os seus objetivos 
são cruciais e alcançáveis. Ao longo deste período, 
testemunhei os enormes benefícios da restauração 
da paisagem florestal (RPF) como uma ferramenta 
para atenuar as alterações climáticas, estimular o 
desenvolvimento sustentável, inclusivo e equitativo e, 
mais importante, melhorar a vida das pessoas. O Desafio 
de Bona é um esforço global para restaurar 150 milhões 
de hectares de terras degradadas e desflorestadas até 
2020 e 350 milhões de hectares até 2030. Até hoje, 
61 nações, 8 estados e 5 associações aceitaram o Desafio 
de Bona, comprometendo-se a restaurar 210 milhões de 
hectares de terras.

A restauração de terras degradadas e desflorestadas 
não tem apenas a ver com a plantação de árvores. As 
pessoas e as comunidades estão no cerne do esforço de 
restauração, que transforma zonas de terras áridas ou 
degradadas em paisagens funcionais saudáveis e férteis.

Às terras restauradas pode ser atribuída uma 
diversidade de usos, como agricultura, reservas de vida 

Restaurar todos os 
nossos futuros
Bianca Jagger 
Embaixadora da UICN para o Desafio de Bona
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Restaurar todos os nossos futuros – Bianca Jagger

selvagem protegidas, corredores ecológicos, florestas 
regeneradas, plantações geridas, sistemas agroflorestais 
e plantações ripárias fluviais e lacustres para proteger 
os cursos de água.

Também têm um papel a desempenhar na consecução 
da igualdade de género: com a sua ênfase na 
participação de todos os grupos de partes interessadas 
no planeamento e na ação de restauração, a RPF 
ajuda a assegurar que as mulheres e os homens em 
todos os níveis sejam ouvidos. Segundo o Programa 
das Nações Unidas para o Ambiente, a restauração 
de 350 milhões de hectares até 2030 sequestrará 
até 13-26 gigatoneladas de dióxido de carbono. Se 
o sequestro de carbono fosse o único benefício do 
regresso de árvores e arbustos às terras degradadas, 
alguns pensariam que isso já era suficiente. Porém, 
sabemos que há muitos mais motivos para a 
restauração. Por exemplo, a iniciativa do Corredor de 
Biodiversidade Tinguá-Bocaina (CBTB) no Brasil, gerida 
pelo Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA), 
restaurou cerca de 100 000 hectares. Em 2012, visitei 
esta iniciativa, que está a assegurar o abastecimento 

de água ao Rio de Janeiro, a ajudar a biodiversidade e 
a criar centenas de novos empregos, ao mesmo tempo 
que gera cobenefícios em termos de adaptação e 
atenuação climáticas.
 
Nunca é de mais sublinhar que o Desafio de Bona tem 
um grande poder para causar a mudança em todos os 
níveis da sociedade; ao restaurar paisagens degradadas 
e desflorestadas, os governos, empresas, organizações 
e proprietários fundiários privados estão a providenciar 
uma cornucópia de benefícios e a contribuir para a 
realização de vários objetivos nacionais e internacionais. 
Beneficiarão populações em todos os lugares, incluindo 
os mais pobres e vulneráveis do mundo, por meio de 
criação de empregos, abastecimentos de água estáveis 
e colheitas mais resistentes ao clima. Com o Desafio de 
Bona, podemos plantar as sementes para um planeta 
mais saudável. Sementes que crescerão, salvarão vidas e 
injetarão milhares de milhões nas economias mundiais. 

“ Em maio de 2012, fui nomeada Embaixadora 
da UICN para o Desafio de Bona. Foi com todo o 
gosto que aceitei este papel porque acredito que 
os seus objetivos são cruciais e alcançáveis.”
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O impacto do
Desafio de Bona nos 
compromissos nacionais 
para abordar as alterações 
climáticas, a biodiversidade e 
a degradação dos solos
Desde 2011, 61 países/governos nacionais, 8 estados/governos subnacionais e 
5 associações aceitaram o Desafio de Bona – vinculando mais de 210 milhões de 
hectares à maior iniciativa mundial de restauração de paisagens florestais (RPF).

Impacto do Desafio de Bona

Podem ser alcançados progressos significativos se mais 
países incluírem nas respetivas CDN de 2020 as suas 
metas voluntárias no âmbito do Desafio de Bona. Mais 
especificamente:

•  117 dos 166 países (70%) ainda não estabeleceram 
metas quantitativas alinhadas com a RPF para o 
sector florestal e do uso dos solos quanto à absorção 
de CO

2
.

•  Se os 61 países do Desafio de Bona incorporassem 
plenamente as respetivas metas quantitativas do 
Desafio de Bona nas suas CDN, tal representaria um 
acréscimo de 205,78 milhões de hectares em matéria 
de ambição e ação climáticas no sector florestal e do 
uso dos solos.

•  Além disso, se todos esses compromissos do Desafio 
de Bona expressos em hectares fossem traduzidos 
em toneladas de CO

2
e, tal também aumentaria 

significativamente a ambição baseada nas florestas e 
nos solos contabilizável nas CDN.

Uma análise recente da UICN identificou sinergias 
claras entre os compromissos voluntários do Desafio 
de Bona e as metas que os países já definiram ou 
estão a definir no âmbito das Convenções do Rio 
sobre Diversidade Biológica, Alterações Climáticas e 
Combate à Desertificação.

A análise concluiu que 165 países estabeleceram
metas e/ou ações alinhadas com a RPF em diferentes 
Convenções do Rio e 51 incluíram especificamente 
ações alinhadas com a RPF nos seus compromissos no 
âmbito das três convenções.

Existe um potencial considerável para os países 
reforçarem as contribuições determinadas 
nacionalmente (CDN), os planos de biodiversidade 
pós-2020 e as metas de neutralidade da degradação 
dos solos (NDS) através dos seus compromissos 
no âmbito do Desafio de Bona, a fim de avançarem 
no sentido de um mundo sustentável e com baixas 
emissões para as pessoas e a natureza.

Há uma necessidade particularmente urgente de 
aumentar de forma significativa a ambição e a ação 
climáticas do sector florestal e do uso dos solos, com 
vista à próxima e crucial cimeira climática, a COP26, 
planeada para novembro de 2021, em Glasgow, Reino 
Unido.
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Impacto do Desafio de Bona

N.º de países CDN
da CQNUAC

NDS
da CNUCD

Metas nacionais
da CDB

N.º total de países com metas 186 123 191

N.º total de metas de países analisadas 166 90 153

N.º total de países com metas/ações alinhadas 
com a RPF

128 80 115

Metas e/ou ações nacionais em matéria de alterações climáticas, biodiversidade e 
neutralidade da degradação dos solos alinhadas com a RPF e o Desafio de Bona:

210 milhões 
de ha
vinculados à maior iniciativa devinculados à maior iniciativa de

74
Desde 2011Desde 2011

aceitaram oaceitaram o

países, estados 
e associações

Desafio de Bona.

restauração da  
paisagem florestal  
do mundo.do mundo.

Nota: os dados no âmbito da CQNUAC foram analisados em função das CDN disponíveis em outubro de 2018; os dados no âmbito da CNUCD 
foram analisados em função das metas de NDS disponíveis nos perfis dos países em agosto de 2020; os dados no âmbito da CDB foram 
analisados em função das metas nacionais (ou equivalentes) relativas às Metas de Biodiversidade de Aichi 5 e 15, disponíveis nos perfis dos 
países recebidos dos NBSAP desde a COP10, quintos relatórios nacionais ou documentos apresentados separadamente.
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Contribuições determinadas nacionalmente 
(CDN) 

Esforços dos países para reduzirem as emissões nacionais 
e se adaptarem aos impactos das alterações climáticas 
(CQNUAC):

•  A partir de uma análise de 166 CDN, 128 dispõem de 
metas quantitativas e/ou qualitativas alinhadas com 
a RPF.

 >  Apenas 49 CDN têm metas quantitativas alinhadas 
com a RPF para a atenuação e/ou a adaptação. 

•  61 das 166 CDN analisadas assumiram compromissos 
voluntários no âmbito do Desafio de Bona. 

 >  53 dispõem de metas quantitativas e/ou qualitativas 
alinhadas com a RPF no âmbito das CDN.

 >  Apenas 27 CDN de países do Desafio de Bona têm 
metas quantitativas alinhadas com a RPF para a 
atenuação e/ou a adaptação.

 >  Se todos os 61 países incorporassem as respetivas 
metas voluntárias do Desafio de Bona nas suas 
CDN de 2020, poderia ser gerado um acréscimo de 
205,78 milhões de hectares na ambição e na ação 
climáticas a partir do sector das florestas e dos solos.

•  Existe uma significativa oportunidade para os países 
acrescentarem elementos quantitativos às suas metas 
baseadas nas florestas e nos solos, expressas em hectares 
ou toneladas de remoção de carbono – refletindo os 
compromissos nacionais já assumidos no âmbito do 
Desafio de Bona. 

Neutralidade da degradação dos solos (NDS)

Metas e medições pelos países para estabilizar ou 
aumentar a quantidade e a qualidade dos recursos 
terrestres necessários para apoiar as funções e os serviços 
ecossistémicos e reforçar a segurança alimentar (CNUCD):

•  123 países comprometeram-se a definir metas de NDS; 
desse número:

 >  57 países têm compromissos voluntários de 
restauração no âmbito do Desafio de Bona aplicando 
uma quantificação baseada na área (ha).

 >  Se esses 57 países do Desafio de Bona incorporassem 
os seus compromissos voluntários de restauração, 
poderia ser gerada uma ambição acrescida de 
190 milhões de hectares para a consecução do 
objetivo de NDS.

•  Dos 90 países que já apresentaram as suas metas de NDS, 
80 têm metas e/ou ações alinhadas com a RPF.

•  Desses 90 países, 45 têm compromissos no âmbito do 
Desafio de Bona (142 milhões de hectares).

 

de acréscimo na ambição e na de acréscimo na ambição e na 
ação climáticasação climáticas

de acréscimo na ambição de de acréscimo na ambição de 
combate à degradação dos soloscombate à degradação dos solos

se os 57 países do Desafio de Bona que se os 57 países do Desafio de Bona que 

definiram metas de NDS incorporarem os definiram metas de NDS incorporarem os 

seus compromissosseus compromissos

se os 61 países do Desafio de Bona incorporarem os se os 61 países do Desafio de Bona incorporarem os 

seus compromissos nas CDN de 2020seus compromissos nas CDN de 2020

205,78 milhões de ha 190 milhões de ha

Examinar o potencial

Impacto do Desafio de Bona
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Metas nacionais de biodiversidade 

Metas que contribuem para a implementação das Metas de 
Biodiversidade de Aichi (MBA 5 e 15) (CDB):

•   Dos 153 países analisados, 51 têm compromissos 
voluntários de restauração para com o Desafio de Bona 
(147 milhões de hectares).

•  Dos 153 países, 115 mencionaram metas e/ou ações 
alinhadas com a RPF.

 >  43 dos 115 países têm compromissos voluntários para 
com o Desafio de Bona.

 >  42 dos 115 países expressaram as suas metas e/ou 
ações alinhadas com a RPF como “restauração de pelo 
menos 15% dos ecossistemas degradados”.

•  Se os 51 países com compromissos do Desafio de Bona 
e metas nacionais de biodiversidade relacionadas com 
a restauração redefinissem os seus caminhos para 
atingir a Visão 2050 para a Biodiversidade no âmbito 
do Quadro Global da Biodiversidade, tal levaria a cerca 
de 148 milhões de hectares de ambição e ação para a 
conservação ou restauração da biodiversidade.

Oportunidade para aumentar o 
impacto 

O Desafio de Bona demonstrou ser um veículo 
fulcral para a atenuação e a adaptação às alterações 
climáticas, para a resposta à degradação dos 
solos e para a conservação e a restauração da 
biodiversidade.

Consoante avançam os processos de atualização  
e/ou melhoria das CDN, estabelecimento de 
metas de NDS e definição do Quadro Global de 
Biodiversidade pós-2020, os países têm uma 
excelente oportunidade para capitalizar os seus 
compromissos de restauração e ações quantificáveis 
existentes e novos e para aproveitar o potencial 
de ações alinhadas com a RPF a fim de abordar os 
objetivos das Convenções e do Desafio de Bona de 
uma forma complementar e de apoio mútuo.

As sinergias do Desafio de Bona em relação às três 
Convenções do Rio oferecem novas e importantes 
oportunidades para catalisar o financiamento 
público e privado para a RPF na próxima década e 
mais além. 

se os 51 países do Desafio de Bona com planos se os 51 países do Desafio de Bona com planos 

para aperfeiçoar as suas metas de biodiversidade para aperfeiçoar as suas metas de biodiversidade 

incorporarem os seus compromissosincorporarem os seus compromissos

de ambição acrescida para a conservação ou de ambição acrescida para a conservação ou 
restauração da biodiversidaderestauração da biodiversidade

148 milhões de ha

Impacto do Desafio de Bona
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Transformar 
paisagens
e modos de vida
no Malawi

Estudo de caso – Programa de Restauração Florestal Jovem do Malawi (MYFRP)

Compromisso para com  
o Desafio de Bona:  4,5 milhões de ha
Adesão ao Desafio de Bona:  2016
Área total do país:  11,84 milhões de ha

Programa de Restauração Florestal 
Jovem do Malawi (MYFRP)
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Estudo de caso – Programa de Restauração Florestal Jovem do Malawi (MYFRP)

Em 2016, o Malawi anunciou um ambicioso compromisso para com o Desafio 
de Bona: restaurar 2 milhões de hectares de terras degradadas até 2020. 
Reconhecendo os benefícios da abordagem, o governo comprometeu-se a 
restaurar mais 2,5 milhões de hectares até 2030, totalizando 4,5 milhões de 
hectares.

Para ajudar a realizar esse compromisso nacional, nasceu o Programa de 
Restauração Florestal Jovem do Malawi (MYFRP, ou Malawi Youth Forest 
Restoration Program). A iniciativa MYFRP congrega jovens empresários para 
lidar com a restauração florestal. Tal ajuda a combater o desemprego, melhora 
a produtividade das terras e salvaguarda a biodiversidade, fomentando uma 
nação sustentável e próspera.

Desafio

A insegurança alimentar e hídrica é um desafio 
urgente que os Malawianos enfrentam todos os 
dias. A produção agrícola pobre, os solos fortemente 
degradados e as espécies invasivas crescentes 
tornam a situação desvantajosa para os agricultores, 
reduzindo a sua capacidade para gerar rendimento a 
partir da produção de alimentos para as suas famílias. 
Estes problemas são intensificados pelos desastres 
naturais cada vez mais frequentes e graves causados 
pelas alterações climáticas.

A população do Malawi com menos de 36 anos atinge 
uns enormes 79,5%.1 Embora uma população jovem 
tenha um grande potencial como força de trabalho 
poderosa, o desemprego atual é elevado, conduzindo 
a níveis baixos de educação e envolvimento das 
comunidades.2

Para superar esse círculo vicioso de desmobilização, 
o Departamento das Florestas procurou estimular 
o crescimento congregando os jovens por trás da 
restauração de uma das paisagens florestais do país 
(e um dos ativos mais vitais do mundo).

Solução

O Programa de Restauração Florestal Jovem do Malawi 
(MYFRP) foi concebido para intensificar a participação 
dos jovens na plantação de árvores e na gestão florestal, 
como veículo para combater o desemprego e contribuir 
para o compromisso nacional de restauração de 
4,5 milhões de hectares até 2030.

A mecânica é simples: jovens de grupos de juventude 
são recrutados por conselhos locais de todo o país 
para efetuar uma restauração da paisagem florestal 
(RPF) coordenada; por exemplo, restaurando parcelas 
florestais comunitárias, plantações e margens fluviais. 
Em troca, recebem uma remuneração dependente do 
cumprimento das metas acordadas.

A fim de maximizar o impacto socioeconómico e 
ecológico, o programa jovem privilegia as áreas 
degradadas identificadas durante a avaliação nacional 
de oportunidades de RPF. Foi utilizada a Metodologia 
de Avaliação de Oportunidades de Restauração para 
identificar as áreas prioritárias e as intervenções de RPF 
adequadas, o que deu origem a uma Estratégia Nacional 
de RPF.

Tendo privilegiado as áreas de degradação intensa, 
os grupos de jovens locais coordenaram pequenas 
equipas de trabalho para efetuar atividades de RPF, 
como o plantio e a gestão de árvores, a gestão assistida 
da regeneração natural e as atividades de controlo de 
incêndios.
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Estudo de caso – Programa de Restauração Florestal Jovem do Malawi (MYFRP)

Impacto

A integração da RPF nas diferentes áreas da sociedade 
malawiana é apoiada pelas políticas governamentais, 
como a Política Florestal Nacional, que incentiva a 
gestão sustentável das florestas, a Estratégia Nacional 
de RPF e a Estratégia Nacional de Resiliência.

Os resultados esperados dos programas nacionais de 
restauração incluem as melhorias na produtividade 
agrícola e na segurança da água, juntamente com a 
resiliência às alterações climáticas, à erosão dos solos 
e às condições climatéricas rigorosas, estimulando o 
crescimento económico sustentável.

A partir do MYFRP, foram restaurados até à data mais 
de 40 000 hectares de paisagens florestais biodiversas. 
Além disso, o programa facilitou o plantio de mais 
de quatro milhões de plântulas de espécies mistas 
(sobretudo de árvores indígenas) em 4893 hectares ao 
longo de dois anos de aplicação. As plântulas têm uma 
taxa de sobrevivência de 65%.

As atividades de regeneração natural (como a monda 
localizada, o cultivo localizado e a manutenção de 
corta-fogos) foram implementadas em 34 286 hectares 
adicionais de áreas florestais existentes e 4000 hectares 
de áreas plantadas com árvores na última estação de 
plantio.

Decisivamente, os jovens malawianos ganharam, no 
seu conjunto, 1,2 milhões de USD entre julho de 2018 
e julho de 2020 por contribuírem com êxito para os 
objetivos da restauração. Para além dos impactos 
económicos, os chefes locais relatam uma maior 
participação dos jovens, tanto na RPF como na 

tomada de decisões comunitárias, em consequência do 
programa. Existe agora um entendimento maior acerca 
do clima e do ambiente, bem como um apreço pelos 
progenitores e anciãos na sociedade, que é revigorante 
para a cultura malawiana.

Futuro

A fase seguinte do projeto MYFRP visa aumentar a 
educação e o envolvimento nas comunidades locais.
Embora os distritos locais estejam cientes da RPF, o 
programa identificou oportunidades para aumentar 
sinergias com projetos de progresso agrícola e 
ambiental pré-existentes.

Além disso, o MYFRP visa conseguir uma formação 
mais holística do pessoal de extensão que interage 
diariamente com os agricultores e os grupos de jovens. 
O aprofundamento da formação holística desenvolverá 
as capacidades das comunidades malawianas para 
trabalharem com a natureza, a fim de continuarem 
a transformar a terra, as paisagens e os meios de 
subsistência.

1. Censo da População e da Habitação do Governo do Malawi, 2018. 2. Project Syndicate, George Lwanda, Busiweek.

“ O governo está a orientar a agenda da restauração 
do Malawi e o envolvimento dos jovens para 
transformar as nossas paisagens degradadas, 
o que aumentará a escala de implementação, 
contribuirá para as economias rurais e tornará os 
nossos compromissos alcançáveis.” 

Tangu Tumeo, Consultora Florestal Superior, Ministério dos Recursos Naturais, 
Energia e Minas, Departamento de Silvicultura, Malawi.

Partes interessadas

Grupos de jovens; Ministério dos Recursos Naturais, 
Energia e Minas através do Departamento de 
Silvicultura; Ministério da Administração Local; 
Departamento da Juventude; Conselho Nacional da 
Juventude do Malawi; conselhos distritais e municipais; 
instituições de administração local; chefes comunitários 
e agrícolas. 
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Estudo de caso – Programa de Restauração Florestal Jovem do Malawi (MYFRP)
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Melhorar a 
riqueza ecológica 
e económica na 
Guatemala

Estudo de caso – Melhorar a riqueza ecológica e económica na Guatemala

Compromisso para com  
o Desafio de Bona:  1,2 milhões de ha
Adesão ao Desafio de Bona:  2014
Área total do país:  10,89 milhões de ha
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Estudo de caso – Melhorar a riqueza ecológica e económica na Guatemala

A Guatemala é um país megadiverso, com um elevado grau de endemismo 
e diversidade de flora e fauna. A Guatemala também é reconhecida pela 
pluralidade de grupos étnicos, idiomas, crenças, artes, estruturas sociais, 
práticas agrícolas e ecologia, muitos dos quais estão ligados e são sustentados 
pelas florestas.

Confrontada com a degradação de terras generalizada, causada por fatores 
económicos, sociais e políticos, a Guatemala aderiu em 2014 ao Desafio de 
Bona, comprometendo-se a restaurar 1,2 milhões de hectares.1

Entre 2014 e 2019, a Guatemala restaurou 197 142 hectares por meio de uma 
diversidade de intervenções de RPF, incluindo agrossilvicultura, plantação de 
florestas e gestão florestal sustentável.

Desafio

A Guatemala dispõe de 3 574 200 hectares de floresta,2 

o equivalente a 33% do território nacional, dos quais 
96% são floresta primária, a forma de floresta mais 
biodiversa e com maior densidade de carbono.

As determinantes da desflorestação e da degradação 
dos solos na Guatemala incluem a expansão da 
agricultura (tanto da comercial como da destinada 
à subsistência), a extração de madeira e lenha, o 
desenvolvimento de infraestruturas (incluindo a 
expansão de áreas urbanas) e as atividades relacionadas 
com o tráfico de drogas.

Entre 2010 e 2016, a Guatemala perdeu para a 
desflorestação uma média de 18 350 hectares ou 
0,5% da área florestal total por ano. Esta perda afetou 
gravemente a prestação de serviços ecossistémicos, 
incluindo a capacidade de resiliência e adaptação 
às alterações climáticas, o fornecimento de água, a 
biodiversidade e a produtividade dos solos, entre 
outros. A degradação dos solos e a desflorestação 
reduziram o fluxo dos serviços ecossistémicos, afetando 
negativamente o rendimento e a vida de muitos 
guatemaltecos.

Para combater a desflorestação e incentivar a 
restauração, a Guatemala desenvolveu uma política 
florestal integrada que inclui instrumentos como o 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), os 
programas de incentivos florestais (PINFOR, PINPEP 
e PROBOSQUE) e a promoção de uma gestão florestal 
sustentável. O governo afeta mais de 39 milhões de USD 
por ano ao financiamento desses esforços.

Solução

Desde há anos que a UICN e o governo da Guatemala 
trabalham em Lachuá, Alta Verapaz, um sítio Ramsar 
com elevados níveis de diversidade biológica. Existem 
aqui 54 comunidades e os 20 000 habitantes vivem na 
pobreza, sobrevivendo com culturas de subsistência.

Para esta área, a estratégia de restauração visava 
aumentar o rendimento e, ao mesmo tempo, fazer 
face à degradação. Procurou-se estabelecer parcerias 
público-privadas e atrair investimento, robustecendo as 
cadeias de valor de produtos agrícolas sustentáveis.

Desde 2016, a UICN e a Fundalachuá incorporaram o 
desenvolvimento de modelos de negócio, centrando-se 
em produtos de valor acrescentado e criando alianças 
com os sectores público e privado. No âmbito deste 
quadro, promoveram o estabelecimento de novas áreas 
de sistemas agroflorestais (cacau e espécies arbóreas), 
procurando alavancagem financeira com incentivos 
governamentais, investimentos de impacto e operações 
bancárias formais.

Na ecorregião de Lachuá habitam predominantemente 
povos indígenas, incluindo os kekchí. Dado que o cultivo 
do cacau é efetuado desde tempos pré-colombianos, o 
projeto combinou o conhecimento tradicional indígena 
com técnicas de produção recentes.
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Estudo de caso – Melhorar a riqueza ecológica e económica na Guatemala

“ Não é possível restaurar uma paisagem sem 
considerar as comunidades indígenas. 
O Desafio de Bona na Guatemala 
proporcionou benefícios para o ambiente e 
para a população.” 

Samantha Figueroa, Congressista e Presidente do Frente 
Parlamentario de Medio Ambiente (Frente Parlamentar do 
Meio Ambiente).
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Estudo de caso – Melhorar a riqueza ecológica e económica na Guatemala

Impacto

Através do Programa Nacional de Restauração, o 
rendimento anual médio dos agricultores de cacau 
aumentou cerca de 1411 USD por produtor. Tal originou 
enormes efeitos em cadeia, como a possibilidade de as 
famílias enviarem os seus filhos para a escola.

O projeto gerou mudanças reais na cadeia de valor do 
cacau, desde a produção à comercialização. Entre 2011 
e 2019, 500 produtores e 776 hectares de plantações 
de cacau mudaram para abordagens agroflorestais. 
A produtividade do cacau aumentou de 180 kg/ha para 
500 kg/ha e foram criados 315 empregos a tempo inteiro. 
Foi providenciado acesso ao mercado internacional 
de cacau em grão através de acordos comerciais que 
permitiram a 236 pequenos produtores privados 
organizados a venda dos seus produtos, criando receitas 
anuais de 197 400 USD.

Crucialmente, a criação de empresas ecologicamente 
sustentáveis e baseadas nas comunidades tem 
aliviado significativamente a pressão sobre as áreas 
naturais e as espécies vulneráveis da Guatemala. 
O sistema agroflorestal do cacau presta serviços 
ecossistémicos como a redução da erosão (valores 
médios entre -33,8 e -107,7 toneladas por hectare e 
por ano), a redução da sedimentação (valores médios 
entre -0,03 e -4,6 toneladas por hectare e por ano) 
e uma diminuição nas emissões de gases com efeito 
de estufa (os 303 hectares do SAF estabelecido 
levaram à atenuação de 9320 tCO

2
e, ou seja, 

1864 tCO
2
e/ano). Outros impactos ambientais positivos 

incluem a conectividade florestal, um maior coberto 
vegetal e o aumento da diversidade de espécies.

A diversificação do rendimento dos agricultores tem tido 
um enorme êxito. Por exemplo, em 2006, a Fundalachuá,3 
o governo guatemalteco e a UICN apoiaram 
170 produtores de cacau para estabelecer 230 hectares 
de sistemas agroflorestais de cacau, criando empregos e 
protegendo a paisagem florestal única da Guatemala.

Com base na experiência de Lachuá e no âmbito da 
Estratégia Nacional do Cacau, está planeada uma 
expansão da produção de cacau (estabelecimento de pelo 
menos 15 000 hectares no SAF até 2025) noutras áreas, 
em particular na área de Verapaz (Lachuá, Cahabón, 
Polochic) e na parte sul de Petén.

Futuro

A Guatemala investiu 173 milhões de USD em proteção 
e conservação florestal nos últimos 20 anos. Além disso, 
espera-se que o governo providencie um montante 
estimado de 50 milhões de USD por ano durante os 
próximos 30 anos no âmbito da sua Política Florestal.

Sob a chefia do Ministério do Ambiente e dos Recursos 
Naturais, numa aliança estratégica com a UICN, será 
implementado ao longo dos próximos 7 anos um projeto 
de Resiliência nas Terras Altas. O Fundo Verde para o 
Clima canalizou 22 milhões de USD para esse projeto a 
fim de restaurar 146 500 hectares nas terras altas.

O projeto visa desenvolver a resiliência climática das 
comunidades nas bacias superiores das terras altas da 
Guatemala, uma região rica em comunidades indígenas 
e florestas. Destinar-se-á a reduzir o impacto das 
alterações climáticas no ciclo hidrológico de bacias 
hidrográficas selecionadas, através de cultivo anual 
e práticas silvopastoris e agroflorestais. Tal ajudará 
a melhorar a recarga de água e a produção, além de 
contribuir para a resiliência das populações e dos 
ecossistemas às alterações climáticas.

Partes interessadas

Fundalachuá (Fundação para a Conservação da 
Ecorregião de Lachuá), uma ONG dirigida por povos 
indígenas; governo da Guatemala: Ministério da 
Agricultura, Instituto Nacional de Florestas e Conselho 
Nacional de Áreas Protegidas, Ministério do Ambiente 
e dos Recursos Naturais; União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN). 

1. https://greenhousepr.sharepoint.com/sites/iucn/Shared%20Documents/01%20Background%20&%20messaging/2018%20Barometer%20 
Report/2019-018-en%20Barometer%20Report.pdf?CT=1596096346351&OR=ItemsView. 2. Os dados florestais foram estimados com base 
em: INAB et al. (2019). Mapa de cobertura forestal de Guatemala 2016 y dinámica de la cobertura forestal 2010-2016. Guatemala: Instituto 
Nacional de Bosques. Consultado em: http://www.sifgua.org.gt/. 3. FUNDALACHUÁ: Fundação para a Conservação da Ecorregião de Lachuá.
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Desenvolver a 
resiliência através 
da restauração 
de mangais e 
florestas no 
Bangladesh

Estudo de caso – Desenvolver a resiliência através da restauração de mangais e florestas no Bangladesh

Compromisso para com  
o Desafio de Bona:  0,75 milhões de ha
Adesão ao Desafio de Bona:  2017
Área total do país:  14,76 milhões de ha
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Estudo de caso – Desenvolver a resiliência através da restauração de mangais e florestas no Bangladesh

O Bangladesh é o hipocentro para as alterações climáticas. Ciclones tropicais, 
inundações e secas fustigam o país com intensidade crescente a cada ano que 
passa.

O governo, em colaboração com ONG e a ONU, conduziu um programa de 
intervenções para trabalhar com as comunidades no sentido de melhorar a 
resiliência do Bangladesh às alterações climáticas e combater a pobreza através 
da restauração do coberto florestal e das terras degradadas.

Desafio

O Bangladesh é um dos países do mundo mais 
vulneráveis ao clima. Devido à sua topografia plana e 
baixa, durante a estação chuvosa, mais de um quinto do 
país pode ficar inundado em simultâneo.

Todos os anos, é arrastada a superfície de uma área 
maior do que Manhattan; além disso, a subida do 
nível do mar está a empurrar a água salgada para 
as zonas agrícolas costeiras e ameaça submergir 
permanentemente áreas enormes.1

O Bangladesh também tem uma das maiores densidades 
populacionais do mundo. A obtenção de espaço para 
a agricultura, a indústria e o povoamento é uma das 
principais causas de desflorestação, com 40% das 
famílias a dependerem de madeira, bambu e khari para 
combustível.2

Os desafios das alterações climáticas, juntamente com 
a alta densidade populacional e os elevados níveis de 
pobreza, tornam as florestas e os mangais uma tábua de 
salvação que proporciona água e segurança alimentar, 
além de proteção contra as inundações. Porém, o 
declínio do coberto florestal e a degradação das zonas 
costeiras estão a limitar seriamente o seu potencial 
como soluções baseadas na natureza para as provações 
diárias enfrentadas pelos Bangladeshianos.

Solução

O Bangladesh aderiu ao Desafio de Bona em 2017, 
com o compromisso de restaurar 0,75 milhões de 
hectares. Reconhecendo o potencial da restauração da 
paisagem florestal (RPF) para impulsionar o progresso 
socioeconómico, o país deu início a programas de 
restauração de mangais e florestas conduzidos pelas 
comunidades a fim de aumentar a densidade de árvores 
e mangais em áreas degradadas.

Este estudo de caso analisa dois exemplos distintos 
do tipo de trabalho de restauração que o governo de 
Bangladesh está a empreender: restauração de mangais 
e restauração florestal social.

Algumas das melhorias mais impressionantes têm 
ocorrido em áreas costeiras onde os programas de 
restauração de mangais protegeram as comunidades de 
surtos ciclónicos, já que as raízes, os troncos e as folhas 
das mangueiras obstroem as vagas das cheias.

Mangroves for the Future (MFF), ou Mangais para o 
Futuro, copresidida pela UICN e pelo PNUD, é a maior 
iniciativa regional em matéria de administração de 
recursos costeiros em 12 países da Ásia. No âmbito 
desta iniciativa, a UICN apoiou um estudo de cartografia 
digital a fim de estabelecer áreas adequadas para a 
reabilitação de mangais que gerariam rendimento e 

“ Gostaríamos de restaurar as nossas 
terras desflorestadas e, na tentativa de o 
fazer, aumentamos o orçamento para a 
restauração e melhoramos a gestão dos 
recursos florestais.” 

Ziaul Hasan, Secretário, Ministério do Ambiente, 
da Floresta e das Alterações Climáticas.
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Estudo de caso – Desenvolver a resiliência através da restauração de mangais e florestas no Bangladesh

Impacto

A MFF apoiou a reabilitação de 125 hectares de 
mangais através dos seus projetos de pequenas e 
médias subvenções. O Climate Resilient Ecosystems and 
Livelihoods (CREL), ou Ecossistemas e Modos de Vida 
Resilientes ao Clima, um projeto do Departamento das 
Florestas financiado pela USAID, propôs-se alavancar o 
seu investimento e reabilitar mais de 300 hectares.

Os mangais são agora um ecossistema funcional e 
saudável, facultando abrigo das tempestades às aldeias 
vizinhas, bem como funções de habitat e viveiro para 
peixes e aves. Estudos científicos determinaram que os 
mangais restaurados constituem prova da resiliência 
a ciclones; por exemplo, todos os mangais restaurados 
não só permaneceram intactos, como também 
protegeram os aterros durante o ciclone Amphan.

Futuro

A restauração com sucesso dos mangais em áreas 
costeiras por meio do mecanismo de administração 
introduzido pela MFF tornou-se um modelo replicável 
para a reabilitação de mangais em Shyamnagar e não só.

Separadamente, os projetos de silvicultura social do 
Bangladesh demonstram como os governos podem 
satisfazer as necessidades das comunidades locais 
aplicando a abordagem da RPF a grandes paisagens de 
usos múltiplos onde também existem valiosas florestas 
permanentes.

O Departamento das Florestas do Bangladesh 
introduziu agora uma abordagem de gestão colaborativa 
que pode transformar as áreas de paisagem florestal 
além das áreas protegidas.

Partes interessadas

Governo do Bangladesh: Ministério do Ambiente, da 
Floresta e das Alterações Climáticas (Departamento 
das Florestas), Ministério da Eletricidade, da Energia 
e dos Recursos Minerais; Parishads das Uniões locais 
(conselhos); iniciativa Mangroves for the Future (MFF); 
projeto Climate Resilient Ecosystems and Livelihoods 
(CREL) da USAID; ONG, incluindo a Shushilan e o 
Center for Natural Resource Studies (CNRS). 

1. https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans/. 
2. Thompson, I., Jashimuddin, M., Rahman, M. M. y Khan, S. I. 2017. Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh. UN-REDD 
Bangladesh National Program, Bangladesh Forest Department, Technical Report. Janeiro de 2017, Daca. 3. BBS 2017. Report on Bangladesh 
Sample Vital Statistic Survey 2016. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government 
of The People’s Republic of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. 

protegeriam aldeias na área de Shyamnagar. A aldeia 
de Sora, por exemplo, que pertence à união de Gabura, 
foi selecionada para testar a reabilitação dos mangais. 
A MFF conduziu um diálogo entre as comunidades da 
aldeia, o Parishad da União (PU) local e o Departamento 
das Florestas, que concordaram com uma estrutura de 
administração partilhada e um mecanismo de partilha 
de benefícios. Em resultado, foi estabelecido um fórum 
de conservação da aldeia (FCA) com 35 pessoas, por via 
do qual a comunidade recebe 40% do rendimento
do cultivo e da venda de fruta, mel, lenha e rebentos do 
mangal.

A silvicultura social através de florestas particulares, 
ou “hortas caseiras”, em que as árvores são misturadas 
com as culturas e os animais num lugar específico, é 
outra forma de RPF no Bangladesh. Estas geram a maior 
parte dos produtos florestais comerciais do Bangladesh; 
além disso, geram rendimento através da produção de 
colheitas, gado, aves e peixe.

Pequenas empresas relacionadas com árvores ou 
florestas são um exemplo de como se pode cultivar uma 
paisagem saudável para assegurar ganhos económicos 
a longo prazo. Em resultado, as comunidades estão a 
ficar motivadas para manter os recursos florestais e 
recolher lenha e madeira de florestas plantadas pelas 
comunidades e agrossilvicultura em terras marginais e 
de pousio e hortas particulares, em vez de recorrer às 
florestas permanentes.

Ao longo das últimas décadas, o programa social 
popular de silvicultura do Bangladesh, que envolveu o 
governo, as comunidades e as ONG em “hortas caseiras”, 
expandiu com êxito o coberto arbóreo, ao mesmo 
tempo que melhorou os meios de subsistência das 
comunidades pobres. Tal contribuiu, por exemplo, para 
um rendimento de 34,8 milhões de USD por parte de 
mais de 150 000 beneficiários.
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Estudo de caso – Desenvolver a resiliência através da restauração de mangais e florestas no Bangladesh

Estudo de caso: Restauração de áreas altamente 
degradadas em campos de refugiados roinjas

Partes interessadas

16 organizações e instituições nacionais e 
internacionais, incluindo: Comissário para a 
Assistência e o Repatriamento de Refugiados 
(RRRC); Departamento das Florestas do Bangladesh 
(BFD); Grupo de Trabalho Técnico da Energia e 
do Ambiente (EETWG) constituído por várias 
organizações, que incluem o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados e a UICN.

Um exemplo do Bangladesh está a demonstrar como 
a abordagem de restauração da paisagem florestal 
(RPF) pode ser utilizada para melhorar uma área 
altamente degradada; neste caso, no maior campo 
de refugiados do mundo. A crise dos Roinjas em 
Mianmar deu origem ao realojamento de um número 
estimado de um milhão de pessoas em 27 campos 
congestionados no Bangladesh no final de 2017. 
Esta crise humanitária sem precedentes resultou 
num desastre ambiental de grande escala. Mais de 
2500 hectares de terras florestais em Cox’s Bazar 
e Teknaf foram desmatados a fim de dar espaço à 
população deslocada.3 Os campos improvisados 
foram estabelecidos num corredor de elefantes, o 
que bloqueou o percurso da migração de cerca de 
quarenta desses animais, dando origem a um conflito 
entre seres humanos e elefantes, com mortes e 
lesões entre os refugiados roinjas e a comunidade 
anfitriã. O desmatamento numa região acidentada 
também aumentou o risco de deslizamentos de 
terras e inundações. Além disso, com a escalada da 
necessidade de lenha, a pressão sobre a floresta 
circundante também se intensificou.

O ACNUR e a UICN estabeleceram uma parceria 
e responderam com êxito ao conflito entre seres 
humanos e elefantes, formando equipas de resposta 
a elefantes (ERE) com voluntários roinjas e da 
comunidade anfitriã. As organizações humanitárias 
reconheceram a restauração como uma resposta 
prioritária à crise humanitária e ambiental. O Grupo 
de Trabalho Técnico da Energia e do Ambiente 
(EETWG, ou Energy and Environment Technical 
Working Group) dos grupos humanitários trabalhou 
em colaboração estreita com o Comissário para a 
Assistência e o Repatriamento de Refugiados (RRRC, 
ou Refugee Relief and Repatriation Commissioner) 
para iniciar atividades de restauração massivas 
a partir de 2018. O Departamento das Florestas 
facultou orientação técnica, como seleção de 
espécies e técnicas de plantio, para a restauração.
 

O EETWG do programa de restauração do campo 
é constituído por um total de 16 organizações 
nacionais e internacionais, incluindo a UICN e o 
ACNUR. Foi restaurado um total de 292 hectares 
de áreas florestais degradadas com espécies nativas 
no interior dos campos de roinjas em 2018 e 2019, 
com uma meta de restauração adicional de 200 
hectares para 2020. Para fazer face à dependência 
das florestas para combustível, foram distribuídos 
cilindros de GPL, e um estudo de seguimento 
da UICN-ACNUR determinou uma redução 
subsequente de 80% no uso de lenha.

A parceria entre a UICN e o ACNUR contribuiu para 
50 hectares de restauração. Gera emprego, com 200 
roinjas empregados como vigilantes das plantações.
Os membros das equipas de resposta a elefantes 
também participaram.

A adoção de uma abordagem de RPF pode 
ligar as áreas restauradas dos campos às áreas 
florestais circundantes para recuperar as funções 
ecossistémicas e os refúgios da vida selvagem. 
Também pode resolver o problema do corredor de 
elefantes no futuro.
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Estudo de caso – Restaurar as paisagens florestais do Ruanda de fronteira a fronteira

Compromisso para com  
o Desafio de Bona:  2 milhões de ha
Adesão ao Desafio de Bona:  2011
Área total do país:  2,47 milhões de ha
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Estudo de caso – Restaurar as paisagens florestais do Ruanda de fronteira a fronteira

O governo do Ruanda foi o primeiro do mundo a comprometer-se com a 
restauração da paisagem florestal (RPF) “de fronteira a fronteira”.

O seu ambicioso compromisso para com o Desafio de Bona de restaurar 
2 milhões de hectares até 2030 é, proporcionalmente, o maior compromisso 
nacional até à data, representando 82% da sua área terrestre.

O Ruanda tem sido uma das principais áreas de teste para a RPF. Entre 2011 
e 2019, restaurou 708 628 hectares, com o progresso em termos nacionais 
a continuar a acelerar. As suas práticas têm sido amplamente partilhadas a 
nível interno, bem como em todo o continente africano.1

Desafio

Tal como muitos países africanos, o Ruanda sofreu 
uma desflorestação generalizada, perdendo mais de 
65% das suas florestas entre 1956 e 1996. A perda 
intensificou-se entre 1990 e 2005, com muitos 
ruandeses deslocados pelo genocídio a regressarem 
às áreas rurais para se reinstalarem.2

A parcela do PIB do Ruanda proveniente da agricultura 
atinge os 33%; e com 71% da sua população a residir em 
áreas rurais, a maioria dos ruandeses depende da terra 
para alimentação, rendimento, água, lenha e materiais 
de construção.

A população em crescimento rápido é vulnerável 
à frequência e à intensidade crescentes dos 
deslizamentos de terras e outros desastres naturais 
relacionados com o clima, que são agravados quando há 
desmatamento de terras para a agricultura.

Reconhecendo os desafios enfrentados pelas suas 
comunidades, o Ruanda concluiu uma avaliação nacional 
da restauração da paisagem, aplicando a Metodologia 
de Avaliação de Oportunidades de Restauração (MAOR) 
para testar iniciativas de RPF eficientes em termos de 
custos.

Solução

A agenda do Ruanda para a RPF está interligada à sua 
Estratégia de Desenvolvimento Económico e Redução 
da Pobreza de 2020, agora Estratégia Nacional para 
a Transformação (NST 1 2020-2027), que define um 
roteiro para aumentar o coberto florestal até 30% da 
área terrestre total do Ruanda.

A fim de proporcionar um quadro para a expansão da 
RPF, o Ruanda definiu um leque de políticas, tais como a 
Estratégia de Crescimento Verde e Resiliência Climática 
(2011), a Política Florestal Nacional (2010, atualizada 
em 2018) e o Plano Estratégico para a Transformação da 
Agricultura no Ruanda, Fases III e IV (2013, 2018).

Através destes quadros robustos, o Ruanda 
implementou uma abordagem de restauração “fronteira 
a fronteira”, aumentando a produtividade agrícola, 
melhorando a segurança alimentar, aumentando a 
resiliência às alterações climáticas, melhorando o 
abastecimento de água e reduzindo a vulnerabilidade 
aos deslizamentos de terras.

Tendo em conta a elevada densidade populacional do 
Ruanda e a importância da agricultura para a economia, 
a agrossilvicultura, por meio da inserção de árvores nas 
paisagens agrícolas, era a oportunidade de mais vasto 
alcance. Para expandir a RPF em todo o país, o Ruanda 
envolveu os pequenos agricultores, convidando-os a 
selecionar as suas próprias intervenções de restauração 
pouco dispendiosas; sobretudo a agrossilvicultura, a 
proteção de margens fluviais e estradas e a restauração 
de florestas degradadas.
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Impacto

Através destas iniciativas, os agricultores começaram 
a produzir plântulas de árvores por si próprios. Foram 
criados mais de 137 562 empregos para ajudar os 
pequenos agricultores a restaurar as suas terras a 
um custo reduzido. Consoante as práticas de RPF 
aumentaram nas quintas, a produtividade agrícola 
cresceu.

Na sequência de um êxito significativo, o Ruanda 
procurou inspirar outros países africanos para 
igualarem a sua ambição. Em 2016, o Governo do 
Ruanda acolheu a Mesa-Redonda Ministerial EAC+ 
do Desafio de Bona, com o apoio do Secretariado 
da Comunidade da África Oriental e da UICN. A 
sessão incentivou 12 países africanos a assumirem 
compromissos para com o Desafio de Bona.

Em 2017, com o apoio da UICN e do BMU, foi 
organizada uma mesa-redonda ministerial semelhante 
para a Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral, com a participação de 12 países, na qual o 
Ruanda compartilhou os ensinamentos obtidos.

Em 2017, com a declaração de missão “Não queremos 
herdar terras degradadas”, nasceu o movimento 
Restauração da Paisagem Florestal Jovem do 
Ruanda. Este foi encabeçado pela ativista Honorine 
Uwase Hirwa, mais tarde selecionada como um dos 
cinco Embaixadores Jovens da Iniciativa Africana 
de Restauração da Paisagem Florestal (AFR100), 
uma iniciativa regional pan-africana para restaurar 
100 milhões de hectares de paisagens degradadas e 
desflorestadas em África até 2030, contribuindo para 
o Desafio de Bona.

Esta campanha jovem pan-africana para a juventude 
envolve-se com as escolas e universidades para 
consciencializar sobre a RPF e apela aos legisladores 
locais e nacionais para que invistam na restauração. 
100 000 jovens em toda a África receberam instrução 
sobre restauração e a própria Honorine formou 
mais de 15 000 jovens sobre plantação de árvores e 
cuidados com a terra.
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Futuro

A restauração está a estender-se a todo o país e a 
natureza colaborativa do Desafio de Bona significa 
que o conhecimento adquirido nos esforços de 
restauração do Ruanda espalhou-se por todos os 
lugares.

Continuando no seu papel como líder da RPF, o 
Ruanda foi também uma das nações-piloto para o 
Barómetro do Progresso da Restauração, ajudando 
a definir como podem os países acompanhar a 
implementação dos compromissos de restauração. 
É provável que a área total que relata no âmbito da 
RPF esteja, na realidade, subestimada, uma vez que 
as contribuições em espécie dos agricultores e das 
comunidades para a implementação da RPF nem 
sempre são tidas em conta. Através do Barómetro da 
Restauração3 e melhorando o nível da transparência, 
o governo pode justificar orçamentos mais elevados e 
um impacto maior no futuro.

“ O sucesso da motivação para a restauração 
no Ruanda deve-se ao esforço coletivo de 
muitos grupos, desde pequenos agricultores 
a operadores do sector privado, passando 
pela sociedade civil e por instituições 
governamentais. Com estes esforços 
combinados, é muito possível que, usando as 
soluções de cultivo caseiro dos ruandeses e os 
recursos disponíveis, as paisagens florestais 
do país possam ser plenamente restauradas.” 

Charles Karangwa, Coordenador Técnico Regional, Florestas, 
Paisagens e Meios de Subsistência, UICN, África Oriental e 
Austral

Partes interessadas

Governo do Ruanda, incluindo o Ministério 
do Ambiente, o Ministério da Agricultura e a 
Administração dos Recursos Hídricos do Ruanda; 
pequenos agricultores e ONG, incluindo a One 
Acre Fund e a Albertine Rift Conservation Society 
(ARCOS); FONERWA (Fundo Verde do Ruanda); 
AFR100 (Iniciativa Africana de Restauração da 
Paisagem Florestal); governo da Alemanha, incluindo 
o Ministério Federal do Ambiente, da Conservação da 
Natureza e da Segurança Nuclear (BMU); parceiros 
do desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial, a 
USAID, a UK AID, a Embaixada dos Países Baixos, 
a Embaixada da Suécia e a Vi Agroforestry; sector 
privado, incluindo o Bank of Kigali e a MTN Rwanda; 
instituições académicas e de investigação, incluindo 
a African Leadership University, a Universidade do 
Ruanda, o IPRC, a Academia King David e as escolas 
secundárias de Gatsibo. 

1. Segundo relatório de progresso do Desafio de Bona. 2. Mapa Nacional de Coberto Florestal, 2019. 3. Desenvolvido pela UICN, o Barómetro 
da Restauração mede o progresso com base em fatores de sucesso que criam condições favoráveis para a restauração, como as políticas de 
financiamento e apoio, e resultados e benefícios, como a área terrestre restaurada, o sequestro de carbono, a conservação da biodiversidade e a 
criação de empregos. Para mais informações: www. infoflr.org/bonn-challenge-barometer. 
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Estudo de caso – A abordagem de “todas as terras” à restauração nos EUA

Compromisso para com  
o Desafio de Bona:  15 milhões de ha
Adesão ao Desafio de Bona:  2011
Área total do país:  914,7 milhões de ha
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Estudo de caso – A abordagem de “todas as terras” à restauração nos EUA

Os Estados Unidos da América (EUA) têm a quarta maior área florestal do 
mundo, totalizando cerca de 300 milhões de hectares. As florestas dos EUA 
filtram e armazenam mais de metade do abastecimento de água do país e 
absorvem cerca de 12% das suas emissões de carbono.

Dada a multiplicidade de padrões de propriedade fundiária nos EUA, o êxito 
da restauração florestal requer o envolvimento das comunidades locais, 
congregando grupos diversos para reunir recursos a fim de melhorar as 
paisagens partilhadas.

Esta abordagem, apelidada de abordagem de “todas as terras”, submeteu a 
restauração 19 milhões de hectares até 2019, ultrapassando em 4 milhões de 
hectares o compromisso dos EUA para 2020.

Desafio

Uma parte significativa das florestas geridas pelo 
Serviço Florestal dos EUA (USFS, ou US Forest 
Service) está adaptada ao fogo. As florestas adaptadas 
ao fogo requerem que sejam provocados incêndios 
controlados de pequena escala para promover a saúde 
florestal. Os povos indígenas incendiavam as terras 
bravias para gerir essas florestas, mas os silvicultores 
profissionais começaram a eliminar essa prática no 
início do século XX.

Como resultado, muitas florestas adaptadas ao fogo 
estão excessivamente densas e sofrem de um défice 
de “fogo bom” e do risco de incêndios incontrolados 
catastróficos. Embora a quantidade de florestas
se mantenha em grande parte estável, outras ameaças à 
saúde dos ecossistemas incluem as pragas de insetos, as 
epidemias, as secas e as espécies invasivas.

O crescimento urbano está a revelar-se um desafio 
crítico. Consoante os proprietários privados 
vendem as suas terras a promotores imobiliários, os 
empreendimentos estão rapidamente a espalhar-se 
para áreas outrora arborizadas. Pela primeira vez num 
século, os Estados Unidos correm novamente o risco 
de uma perda líquida da sua superfície florestal, o que 
transformaria as florestas dos EUA de um sumidouro de 
carbono numa fonte de carbono.

Solução

O compromisso dos EUA no âmbito do Desafio de Bona 
inclui tudo, desde o reflorestamento e a remoção de 
espécies invasivas até à melhoria do habitat da vida selvagem 
e aos tratamentos para redução do risco de incêndios 
incontrolados catastróficos. Os esforços incluem o trabalho 
efetuado pelo USFS e por parceiros em terras do sistema 
Florestal Nacional, bem como o trabalho que o USFS 
financia para reduzir o risco de incêndios incontrolados e o 
tratamento contra insetos e doenças noutras terras federais, 
estaduais e privadas.

Os EUA estão a obter ensinamentos valiosos sobre a 
aplicação da restauração, incluindo:

•  Envolvimento da comunidade científica e monitorização 
dos esforços de restauração para entender o que está a 
funcionar e o que necessita de ajustes;

•  Adoção de uma abordagem à escala da paisagem, 
trabalhando em áreas de grande dimensão e várias 
jurisdições;

•  Participação em parcerias e colaboração, que promovem 
o apoio público para a restauração e ajudam a assegurar 
a satisfação das necessidades sociais, económicas e 
ecológicas;

•  Investimento do tempo necessário para estabelecer 
confiança e desenvolver relações eficazes com as 
comunidades;

•  Aprendizagem com outros; por exemplo, como beneficiar 
do conhecimento local e tribal e da experiência dos 
parceiros globais.

Os EUA conseguiram cerca de 10% das suas realizações 
no âmbito do Desafio de Bona através do Programa 
Colaborativo de Restauração da Paisagem Florestal (CFLRP, 
ou Collaborative Forest Landscape Restoration Program) do 
USFS. No âmbito do programa, os membros das comunidades 
de todo o país congregam-se para propor projetos baseados 
numa visão partilhada: grandes paisagens de florestas 
saudáveis e resilientes e comunidades em menor risco de 
incêndios catastróficos. Desde 2009, surgiram 23 projetos 
do CFLRP de grande escala nos Estados Unidos da América, 
cada um com a duração de 10 anos e uma cobertura de pelo 
menos 20 000 hectares.
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Impacto

Até 2019, os EUA conseguiram submeter a restauração 
19 milhões de hectares. O país espera atingir, nesse 
empreendimento, um total de 20 milhões de hectares até 
ao final de 2020. Esse esforço de restauração é dirigido às 
necessidades de cada paisagem e inclui (como parte dos 
projetos do CFLRP): 

•  Estabelecimento de 710 000 ha de floresta por plantio 
de árvores, semeadura e regeneração natural

•  Melhoria da vegetação de pastagens em 3 700 000 ha
•  Aperfeiçoamento do habitat da vida selvagem em 

10 370 000 ha
•  Melhoria dos solos ou recursos hídricos em 

1 340 000 ha
• Redução do risco de incêndio em 10 300 000 ha

Ao partilhar a liderança e a capacidade, a maioria dos 
participantes nestes esforços de restauração relata 
a redução de conflitos e a melhoria dos processos de 
tomada de decisões. Ao congregar as pessoas, podemos 
apoiar efeitos integrados. Por exemplo, entre 2010 e 
2019, os projetos do CFLRP trataram quase 2,3 milhões 
de hectares, geraram perto de 2 mil milhões de USD em 
rendimento laboral local, apoiaram uma média anual de 
5440 empregos1 e atraíram mais de 470 milhões de USD 
em financiamento de parceiros.

Uma análise económica independente encomendada 
pelo projeto do CFLRP de Missouri Pine Oak Woodlands 
demonstrou que, por cada dólar investido, a comunidade 
beneficiou de 2,20 USD de atividade local, gerando um 
valor líquido de 28 milhões de USD.2

Futuro

Ao aplicar os princípios da restauração da paisagem 
florestal (RPF), o USFS tem feito grandes progressos 
no sentido de restaurar as funções ecológicas e 
socioeconómicas das florestas dos EUA. Porém, para lidar 
eficazmente com os riscos em curso, a agência está a tentar 
expandir projetos de restauração que abranjam áreas dos 
EUA ainda maiores e que criem prioridades partilhadas 
para a restauração transversal aos limites da propriedade.

Pretende fazê-lo continuando a investir em ferramentas 
de análise espacial e de análise de dados, que estão a 
tornar-se cada vez mais avançadas.

Além disso, o USFS dispõe de uma oportunidade única 
para trabalhar ao lado do sector privado3 e alcançar o 
“resultado triplo” do impacto ambiental, económico e 
social. Por exemplo, está agora a trabalhar com uma 
empresa de investimento de benefício público da 
Califórnia e a utilizar um Título de Resiliência Florestal 
para acelerar tratamentos para a bacia hidrográfica e 
benefícios comunitários.

Partes interessadas

Governo dos Estados Unidos da América: Serviço 
Florestal (USFS) do Departamento de Agricultura 
dos EUA; governos estaduais; comunidades indígenas 
e governos tribais; ONG; proprietários fundiários 
privados; indústria dos produtos florestais e outras 
empresas locais. 

“ A restauração é um trabalho árduo, mas é 
alcançável, e não estamos a fazê-lo sozinho. 
Trabalhamos colaborativamente entre jurisdições 
com os nossos parceiros locais, estaduais e tribais, 
que são fundamentais para a saúde, a vitalidade e 
a produtividade das florestas da nossa nação.”

Victoria Christiansen, Chefe do Serviço Florestal do 
Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

1. A redução do risco para o habitat da vida selvagem e do risco de incêndio incontrolado ocorre com frequência nas mesmas áreas. O total dos 
EUA no Desafio de Bona não conta duas vezes esses hectares. 2. A modelação económica aplicada para calcular estas estimativas foi efetuada 
usando o Pacote de Ferramentas de Análise de Tratamento para Restauração Económica: http://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/guidance.
shtml. 3. Segundo Relatório de progresso do Desafio de Bona: https://portals.iucn.org/library/ sites/library/files/documents/2019-018-En.pdf 
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Estudo de caso – Restaurar a Amazónia brasileira para recuperar a biodiversidade e estabilizar o clima

Compromisso para com o Desafio de Bona: 
12 milhões de hectares pelo governo do Brasil
1 milhão de hectares pelo Pacto pela Restauração da Mata Atlântica
Adesão ao Desafio de Bona:  2016
Área total do país:  851,6 milhões de ha
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Estudo de caso – Restaurar a Amazónia brasileira para recuperar a biodiversidade e estabilizar o clima

Abrangendo 670 milhões de hectares, aproximadamente a área da Europa Ocidental, 
a Amazónia abriga 34 milhões de pessoas e 20% das espécies da Terra. A floresta 
ombrófila desempenha um papel vital na sobrevivência da humanidade, agindo como 
um enorme sumidouro de carbono que absorve cerca de um quarto do carbono 
recolhido anualmente pelas florestas em todo o mundo. Entre 2008 e 2014, foi possível 
regenerar naturalmente 9,4 milhões de hectares de floresta ombrófila na Amazónia. 
Em 2016, no âmbito do Desafio de Bona, o Brasil elevou o seu compromisso para 
12 milhões de hectares até 2030.

A complementar a promessa nacional, existe um compromisso adicional de 
restauração de 1 milhão de hectares de mata atlântica assumido pelo Pacto pela 
Restauração da Mata Atlântica (PACTO). A mata atlântica cobre quase 10 milhões de 
hectares, incluindo florestas tropicais, bem como prados, savanas, matagais e mangais. 
A mata atlântica carateriza-se por níveis elevados de biodiversidade e endemismo.

Desafio

Os diversos ecossistemas e espécies do Brasil estão sob 
grave ameaça de perda de habitat devido à atividade 
madeireira, à expansão da agricultura industrial e aos 
incêndios florestais cada vez mais frequentes e graves.

A Amazónia é altamente vulnerável às alterações 
climáticas devido aos seus ecossistemas complexos e 
biologicamente diversos.

O afrouxamento das leis ambientais sobre áreas de 
conservação e terras indígenas levou à expansão 
agrícola sem controlo, levando a uma reação 
significativa e à pressão no sentido da restauração.

Solução

O Plano Nacional de Recuperação da Vegetação 
Nativa (PLANAVEG), lançado em 2017, é uma 
política fundamental de apoio ao compromisso do 
Brasil para com o Desafio de Bona. O PLANAVEG 
desbloqueia a restauração da paisagem florestal (RPF) 
consciencializando acerca dos benefícios, melhorando 
a qualidade das plântulas das espécies nativas, 
promovendo mercados para produtos da vegetação 
nativa e efetuando investigação.

Reconhecendo a abundante fonte do conhecimento 
ancestral sobre a proteção da Amazónia, os quadros de 
políticas de restauração têm uma conexão clara com o 
forte movimento social e ambiental brasileiro, incluindo 
importantes líderes indígenas e vetustas instituições 
científicas.

Impacto

As áreas da Amazónia empenhadas na restauração 
têm apresentado benefícios significativos para a 
biodiversidade. Dos 9,4 milhões de hectares de terras 
submetidas a regeneração natural, 2,3 milhões de 
hectares situavam-se em áreas prioritárias para a 
biodiversidade e 5% da vegetação florestal secundária 
estava localizada em territórios indígenas.

Projeta-se a criação de um total de 112 000 a 191 000 
empregos por ano com base na implementação do 
compromisso nacional de 12 milhões de hectares. 
Tal inclui as pessoas diretamente envolvidas na 
implementação e manutenção das áreas restauradas 
dos diferentes cenários de restauração (por exemplo, 
sucessão natural, enriquecimento e plantio total). 
Também inclui empregos indiretos nas cadeias de 
produção conexas de produtos de madeira e outros 
materiais de áreas restauradas.

Os êxitos nos programas de restauração estão a 
conduzir à criação de um comité consultivo nacional 
com representantes da sociedade civil e do governo. 
Os seus objetivos principais consistem em melhorar o 
debate em torno da implementação dos programas e 
sugerir prioridades para as medidas propostas.
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Projeto

Na linha da frente da crise da desflorestação, a 
iniciativa Cacau Floresta da The Nature Conservancy 
(TNC) na Amazónia trabalha com 250 pequenos 
agricultores desde 2012 para transformar pastagens 
degradadas através de sistemas agroflorestais que usam 
espécies nativas em paralelo com o cacau, a palma e o 
mogno-brasileiro. O plantio de árvores nativas protege 
as colheitas dos fenómenos meteorológicos extremos 
e enriquece o solo com nutrientes para aumentar a 
produtividade, beneficiando centenas de famílias no 
sudeste do Pará.

Para apoiar a sustentabilidade da cadeia de 
abastecimento de cacau, do agricultor ao produto, 
a TNC estabeleceu uma parceria com uma empresa 
multinacional de confeitaria, a Mondelez International, 
agências governamentais locais e cooperativas locais, 
além do Banco Nacional. Através da parceria, os 
agricultores recebem assistência técnica e formação 
sobre sistemas agroflorestais, empreendedorismo 
rural, produção sustentável de cacau e restauração 
de áreas degradadas, além de acesso ao crédito rural 
de que necessitam para criar negócios resilientes. Em 
contrapartida, fornecem cacau em grão sustentável, 
possibilitando que as marcas da Mondelez digam 
genuinamente aos clientes que o seu chocolate ajuda a 
conservar as florestas amazónicas.

“ É urgente parar a desflorestação e restaurar o 
bioma da Amazónia, para evitar um ponto crítico 
climático que transformaria a região numa savana. 
A agrossilvicultura é uma das maneiras inteligentes 
de criar alternativas à desflorestação e, ao mesmo 
tempo, promover a restauração florestal, em especial 
com os pequenos agricultores. A iniciativa Cacau 
Floresta da The Nature Conservancy, na região do 
sudeste do Pará, transformou a vida de mais de 
250 agricultores.” 

Rodrigo Mauro Freire, Diretor Adjunto de Restauração da 
The Nature Conservancy.

Partes interessadas

Governo do Brasil: Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA); Pacto pela Restauração da Mata Atlântica 
(PACTO), uma coligação de 280 organizações não 
governamentais, The Nature Conservancy, empresas e 
órgãos do Estado. 

A agrossilvicultura é praticada há milénios e agora, 
por meio de um programa de envolvimento e apoio, 
os agricultores locais estão a começar a apreender o 
enorme potencial do trabalho com a natureza para 
gerar rendimento, melhorar os meios de subsistência 
e assegurar a segurança alimentar para as gerações 
futuras, ao mesmo tempo que preservam e restauram a 
biodiversidade local.
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Junte-se a nós para restaurarpara restaurar
350 milhões de hectares de 350 milhões de hectares de 
florestas e terras até 2030florestas e terras até 2030

Apelo à ação

Este relatório faculta uma imagem de como seis países privilegiaram a restauração de 
paisagens florestais para impulsionar a saúde e o bem-estar ecológicos e humanos em 
benefício das pessoas e do planeta. As histórias contadas através das comunidades, das ONG 
e dos governos mostram o impacto significativo criado pelo Desafio de Bona.

Desde o seu lançamento em 2011, 61 nações, 8 estados e 5 associações aceitaram o Desafio 
de Bona – vinculando mais de 210 milhões de hectares à maior iniciativa mundial de 
restauração de paisagens florestais. A amplitude das realizações é o testemunho da nossa 
capacidade coletiva para restaurar paisagens florestais localmente e do impacto combinado 
que ela cria ao nível global.

A evidência do impacto da restauração é clara

Vemos a evidência de que, quando governos, comunidades e empresas unem forças 
para conservar, restaurar e gerir ecossistemas florestais degradados, é criado um valor 
social, económico e ecológico significativo. O combate à desflorestação é crucial; porém, 
isoladamente, já não é suficiente para ajudar o planeta a manter-se abaixo dos 1,5 °C de 
aquecimento.1 A aplicação dos princípios de restauração da paisagem florestal (RPF) pode 
desempenhar um papel vital, tanto no sequestro de emissões de CO

2 
como na reconstrução de 

comunidades no mundo pós-COVID-19.

Os impactos da COVID-19 são generalizados, assumem muitas formas além das óbvias e 
far-se-ão sentir durante anos. Provavelmente, muitos impactos ainda nem são visíveis. Para 
as paisagens florestais e para as pessoas que delas dependem, tal pode significar a rutura das 
cadeias de valor e a perda de empregos no setor florestal, o que também pode influenciar os 
padrões migratórios. Porém, a situação pode ser invertida; as árvores e as paisagens florestais 
podem ser aproveitadas e enriquecidas a fim de proporcionarem um importante motor para 
uma melhor reconstrução pós-COVID. As florestas devem estar no cerne da recuperação da 
COVID-19. Podem providenciar melhor segurança e maior resiliência às comunidades, aos 
povos indígenas e, em particular, às pessoas vulneráveis; por exemplo, em termos de melhoria 
da produção de alimentos e criação de novas fontes de rendimento.

A meta do Desafio de Bona de trazer 350 milhões de hectares de terra degradada para a 
restauração, entre agora e 2030, pode gerar 9 biliões de dólares em serviços ecossistémicos2 
e remover da atmosfera 13-26 gigatoneladas adicionais de gases com efeito de estufa.
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Integração da restauração

Não podemos enfrentar eficazmente os desafios das alterações climáticas, da biodiversidade e da 
degradação dos solos sem aplicar soluções baseadas na natureza à escala. Os investidores estão a 
concentrar-se cada vez mais nos riscos financeiros decorrentes da destruição dos ecossistemas naturais. 
Mais de metade do PIB mundial (44 biliões de USD) está potencialmente ameaçada pela perda de natureza.3 
O aumento da transparência no valor económico do capital natural está a dar origem a novas estruturas 
para envolver as empresas, tais como o Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras Relacionadas 
com a Natureza. Padrões de medição rigorosos4 e a certeza dos compromissos governamentais podem 
desbloquear os negócios como um multiplicador fundamental da restauração global.

Compromisso para com as comunidades

Os governos que se comprometeram a restaurar terras esforçaram-se por conseguir uma combinação ideal 
de usos dos solos a uma escala paisagística mais geral, o que permite atingir compromissos de forma objetiva, 
reduzindo os conflitos sobre o uso dos solos. Os dirigentes afastaram-se corajosamente da política partidária 
de curto prazo para promulgarem políticas que melhoram a capacidade dos ecossistemas de satisfazer as 
necessidades das suas comunidades.

Os países que assumiram compromissos refletem um vasto leque de geografias, contextos políticos e 
socioeconómicos, condições biofísicas, capacidades e motivações, desde a consecução de compromissos 
ambientais internacionais à promoção da igualdade de género entre os pequenos agricultores. O que 
todos partilham é a capacidade de se comprometerem com um quadro para que as suas comunidades 
trabalhem com a natureza, ajudando a devolver a saúde a terras degradadas e desflorestadas a fim de criar 
oportunidades socioeconómicas.

Em todos os casos, uma vez definida a visão, o Desafio de Bona torna-se um veículo de implementação 
para realizar as prioridades nacionais, como a segurança hídrica e alimentar e o desenvolvimento rural, 
contribuindo, em simultâneo, para concretizar os compromissos internacionais em matéria de alterações 
climáticas, biodiversidade e degradação dos solos, incluindo os do Acordo de Paris.

Ambição crescente

O Desafio de Bona já alavancou apoio político, geração de conhecimento e músculo financeiro para a 
restauração de milhões de hectares. Tal contribuirá para a Década sobre a Restauração dos Ecossistemas, 
que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou para 2021-2030. A “grande ideia” inicial, implementar 
uma estratégia de restauração global com a duração de uma década, foi concebida na 3.ª Mesa-Redonda 
de Alto Nível do Desafio de Bona em 2018. À volta dessa mesa, os dirigentes mundiais analisaram os 
ensinamentos do Desafio de Bona no mundo real, e surgiu a génese de uma estratégia: possibilitar que 
ecossistemas restaurados saudáveis desempenhem o seu papel vital na asseguração da sobrevivência 
humana.

Perante as emergências globais do clima, da biodiversidade e da degradação dos solos, o impacto do
Desafio de Bona pode – e irá – ajudar a reverter séculos de danos nas florestas, nas terras secas e noutros 
ecossistemas terrestres. Munidos de dados concretos e de histórias de esperança e ação coletiva, apelamos 
a todos os governos para que se juntem a nós, restaurando 350 milhões de hectares até 2030. Além disso, 
através da partilha das suas histórias, apelamos a que mais países se juntem a nós na recuperação paralela 
das economias e dos ecossistemas. Ao incorporar a RPF no cerne do desenvolvimento, podemos materializar 
uma sociedade mais equitativa, que trabalhe com a natureza em benefício de todas as pessoas.

Para mais informações e para discutir a adesão ao Desafio de Bona, contacte: 

bonnchallengesecretariat@iucn.org

1. FAO, 2020. 2. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150915090404.htm. 3. https://www.weforum.org/ 
reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business. 4. https://www.iucn.org/news/nature- 
based-solutions/202007/iucn-standard-boost-impact-nature-based-solutions-global-challenges#:~:text=The%20 
new%20IUCN%20Global%20Standard,challenges%20on%20a%20global%20scale. 
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