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INICIATIVA BRASIL
O Brasil, atualmente uma das maiores economias do mundo, cresceu
economicamente ao mesmo tempo em que reduziu drasticamente o
desmatamento na região amazônica. O país provou que, com a implementação
de políticas corretas, melhoria no cumprimento das leis e criação de novas
áreas de proteção, é possível crescer economicamente sem aumentar o
desmatamento.
Equilibrar segurança alimentar, crescimento econômico e oferta de empregos
com a proteção do meio ambiente e dos direitos dos povos tradicionais
permanece um grande desafio. O Brasil continuar a ser um dos principais
exportadores de commodities alimentares do mundo, ao mesmo tempo em
que reduz o ritmo do desmatamento e a emissão dos gases causadores do
efeito estufa. Esta é uma base sólida para o desenvolvimento de um novo
modelo global que leve a um crescimento mais sustentável.

A Aliança pelo Clima e Uso da Terra (CLUA) é uma iniciativa em que colaboram as fundações
ClimateWorks, David e Lucile Packard, Ford e Gordon e Betty Moore. A Aliança busca catalisar o
potencial das terras agrícolas e florestas para mitigar mudanças climáticas, beneficiar as pessoas e
proteger o meio ambiente.

A mudança do sistema de produção de grandes commodities alimentares como a soja e a carne - para um método sem desmatamento, não apenas
torna o uso da terra mais eficiente, mas reduz os conflitos sociais e, ao mesmo
tempo, garante melhor acesso aos mercados para a exportação de alimentos.
Assegurar os direitos e a posse da terra às comunidades que vivem na floresta
permite que protejam a terra e melhorarem sua qualidade de vida.

No Brasil, a Aliança pelo Clima e Uso da Terra foca no:
1. Fortalecimento e monitoramento da implementação da Política
Nacional de Mudanças Climáticas do Brasil
2. Apoio ao manejo da terra e sistemas de produção sustentáveis em
comunidades rurais
3. Intensificação da produção pecuária em áreas já desmatadas, ao
invés de sua expansão para áreas de floresta nativa
4. Promoção do desenvolvimento de instrumentos econômicos,
ou maior e melhor uso dos já existentes, para acelerar o
desenvolvimento de baixo carbono
Para mais informações: inquiries@climateandlandusealliance.org
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