
SECOSUD-II PROJECT WORKSHOP 

Integration of the Three Rio Conventions at 
the scientific and institutional level towards 

Sustainable Land Management in the SADC region

Contributions from the SECOSUD-II Project 
“Conservation and equitable use of biological diversity in 

the SADC region”

09:00 AM
22 - 23/06/2017

Hall n. 1501
Main University 

Campus - UEM
 Maputo-Mozambique

UNIVERSIDADE
E D UA R D O
MONDLANE

SECOSUD 2 is a project financed by the Italian Agency for Development Cooperation and implemented 

by University Eduardo Mondlane of Mozambique and Sapienza of Rome



2

SECOSUD-II
SECOSUD Project is aimed at strengthening the institutional capacities 
at national and regional level, as well as contributing to a sustainable and 
equitable use of biological diversity.

In its second phase, SECOSUD focuses on the technological knowledge 
produced in previous experiences to make it accessible to the SADC 
Region administrative authorities, to contribute to the development and 
implementation of strategies and actions plans for biodiversity conservation 
in SADC countries.

Main Objective
Consolidate the capacities of decision-makers responsible for land planning 
and management of natural resources, promoting their sustainable and 
equitable use at the national, regional and international levels, boosting 
biodiversity conservation and sustainable development in the SADC region.

Main Activities 
Establishment of a national network of data providers and creation 
of a web platform to provide open access to primary biodiversity data 
in Mozambique. Research-grade data are currently provided by UEM 
Department of Biology and Biotechnology Centre, Agrarian Research 
Institute of Mozambique, Natural History Museum of Maputo and 
conservation areas under the supervision of MITADER, with possibility 
to include other partners and extend the experience at the regional 
level.

Development of an integrated management system for vegetation, 
fires and water in the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area, 
based on a collaboration between SECOSUD II, Kruger National Park 
(SANPARKS), Limpopo National Park and ANAC.

Land Use, Land Use Change and Forestry assessment through 
augmented visual interpretation of high resolution satellite images in 
Mozambique and South Africa (with possible extension at the regional 
level), to provide data for the achievement of  Sustainable Development 
Goals and the implementation of the three Rio Conventions.

Development of a Spatial Systemic Decision Support System for 
monitoring and evaluation of South African Natural Resources 
Management Programmes.

Formulation of strategies and identification of potential opportunities 
for the inclusion of Access and Benefit Sharing within sustainable land 
management policies in Mozambique in SADC Region, with possibility 
to extend the experience at the regional level. 
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WORKSHOP:

 Integration of the Three Rio Conventions at the 
scientific and institutional level towards Sustainable 

Land Management in the SADC region

Contributions from the SECOSUD Project

“Conservation and equitable use of biological diversity in the 
SADC region”

Promoting synergies for sustainable development, biodiversity 
conservation and poverty reduction is the overall common goal of the 
three Rio Conventions: Convention on Biological Diversity - CBD, UN 
Framework Convention on Climate Change - UNFCCC, UN Convention 
to Combat Desertification - UNCCD. 

Biodiversity provides essential benefits, goods and ecosystem services at 
the local, national and international level. Reversing its current negative 
trends is a priority for human well-being, poverty reduction, economic, 
social and cultural growth and development.

Climate change is a major consequence of inadequate environmental 
policies. Combatting it or adapting to it through sustainable management 
of natural resources are essential ways to secure the resilience of 
ecosystems, prevent and mitigate natural risks and provide livelihood 
opportunities.

Desertification means consistent land and soil degradation, loss of 
species, habitats and ecosystems over large areas affecting people and 
economic activities. Desertification and land degradation can be reduced 
or halted by maintaining soils and their nutrient cycling, reducing 
erosions and integrating the management of water, watersheds and their 
different land uses.

The Workshop aims at presenting concrete scientific and management 
tools identified by the SECOSUD Project, as well as experiences 
and contributions from other actors operating in the SADC region, 
contributing to synergies among the three Rio Convention at the 
country level. Country leadership and the support of development 
cooperation are critical for identifying and making good use of scientific 
and management tools and, consequently, for a coherent and synergistic 
implementation of the Rio Conventions.
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The workshop will be organized in a time frame of 2 days. During the 
first day, after a protocol introduction, there will be a list of scientific and 
technical contributions organized in 2 panels: “National experiences” 
and “Local experiences, training and awareness raising”.

Each panel will be followed by a debate intended to discuss the integration 
of the presented experiences toward an integrated approach to the 3 Rio 
Conventions at the local, national and regional level.

The second day of workshop will be organized as a round table to 
discuss the contribution of the SECOSUD project in synergy with 
existing initiatives to consolidate the capacities of decision-makers 
responsible for land planning and management of natural resources 
as well as promoting their use in support of the harmonization of land 
management processes at the national, regional and international levels 
toward boosting biodiversity conservation and sustainable economic 
development in the SADC region.

Contacts

SECOSUD-II Headquarter

Sapienza  University of Roma
Environmental Biology Department

Citta’ Universitária - Via Cesare de Lollis, 21 - Rome

SECOSUD-II  Regional Office 

Eduardo Mondlane University
Faculty of Sciences
Department of Biological Sciences, Room B7
Main University Campus 
Av. Julius Nyerere, nr. 3453 - Maputo 

www.secosud2project.com

info@secosud2project.com
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SCHEDULE

    22/06/2017 Hall n. 1501

First Day Workshop – Plenary session

Time Activity Responsible

08:30 - 09:00 Registration Protocol 

09:00 - 09:05 Presentation of the program Master of ceremony

09:05 - 09:15 Welcome note UEM Rectory

09:15 – 09:20 Intervention of Embassy of 

Italy in Maputo

Embassy of Italy in 

Mozambique

09:20 - 09:25 Intervention of Ministry 

of Land Environment and 

Rural Development

MITADER

09.25 – 09.35 SECOSUD II Project 

– Objectives and 

achievements

Cornélio Ntumi

UEM

09.35 – 09:40 Group picture and 

finalization of opening 

ceremony

Protocol

09.40 – 09.55 Workshop presentation: 

Focus and methodology

Fabio Attorre, 

Sapienza University of 

Rome

Panel 1: National experiences

09:55 – 10:00 Brief presentation of the 

panel

Cornelio Ntumi, UEM

(Panel moderator)

10:00 – 10:20 Biodiversity Network of 

Mozambique: presentation 

of first pilot version and data

Luca Malatesta , 

Sapienza University of 

Rome

Silvino Guambe Jr. 
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Time Activity Responsible

10:20 - 10:40 Land Use, Land Use Change 

and Forestry monitoring 

in Mozambique through 

Collect Earth Software

Edna Tânia Matsimbe

Joaquim Campira

UEM

10:40 – 11:00 The role of scientific 

research in conservation 

planning in Swaziland

Ara Monadjem 

University of 

Swaziland 

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 - 11:35 Natural Resources 

Management Programmes 

in South Africa

Christo Marais

Department of 

Environmental Affairs 

(DEA)

11:35 – 11:55 The contribution of 

scientific research to 

biodiversity conservation in 

Zimbabwe 

Christopher Magadza

University of 

Zimbabwe

11:55 – 12:15 RNPAP – Shared Network 

of permanent plots for 

vegetation monitoring in 

Mozambique 

Aristides Muhate

Forest Resources 
Inventory Department 
(DINAF) 

12:35 – 12:55 Assessment of species 

extinction risk for IUCN Red 

Lists in Mozambique 

Camila Sousa

Institute for Agrarian 

Investigation of 

Mozambique (IIAM)

12:55 – 13:15 Debate Panel moderator

13:15 - 14:00 Lunch break

Panel 2: Local experiences, training and awareness raising 

14:00 - 14:05 Brief presentation of the 

panel

Luca Malatesta
Sapienza University
of Rome
(Panel moderator)
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Time Activity Responsible

14:05 – 14:25 Joint efforts towards 

integrated natural resources 

management in KNP and 

LNP: Fire and Biodiversity 

management 

Fabio Attorre, 

Sapienza University of 

Rome

Aniceto Chauque, UEM

14:25 - 14:45 Research Platform “Production 

and conservation in 

Partnership”: promoting the 

coexistence between People 

and Protected Areas through 

applied research 

Alexandre Caron 

CIRAD

14:45 – 15:05 Citizen science and 

clearing house initiatives 

for environmental 

management in 

Mozambique 

Zaina Muita

BIOFUND - 

Mozambique

15:05 – 15:25 Communities on the move: 

animal and human health 

challenges 

José Fafetine

UEM

15:25 - 15:40 Coffee break

15:40 – 16:00 Acquisition and management

of biodiversity data in 

Gorongosa National Park

Piotr Naskrecki

Gorongosa National 

Park

16:00 – 16:20 Geochemical & 

hydrogeological monitoring 

and assessment Limpopo 

National Park buffer zone

Maurizio Barbieri

Sapienza University of 

Rome

16:20 – 16:40 Debate Panel moderator

16:40 First day Workshop conclusion 
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SECOSUD-II

SECOSUD é um projecto que visa garantir o reforço eficaz de capacidades 
institucionais nacionais e regionais e o justo acesso e uso sustentável da 
diversidade biológica.

Na sua  fase II, o SECOSUD procura tornar o conhecimento tecnológico 
desenvolvido em projectos anteriores  acessível às autoridades adminis-
trativas da SADC, bem como contribuir para o desenvolvimento e imple-
mentação de estratégias e planos de acçãonacionais de biodiversidade dos 
países da SADC.

 

Objectivo
O principal objectivo do projeto é consolidar as capacidades dos decisores 
responsáveis pelo planeamento e gestão dos recursos naturais da terra, 
bem como, promover a sua utilização através do apoio à harmonização 
dos processos de gestão da terra a nível nacional, regional e internacional, 
com vista ao impulsionamento da  conservação da biodiversidade e 
desenvolvimento económico sustentável na região da SADC.

Actividades Principais
Desenvolvimento de uma plataforma web de Banco de Dados Nacional 
de Biodiversidade para Moçambique em colaboração com o MITADER, 
a UEM (Centro de Biotecnologia e Museu de História Natural), e  o 
Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, com possíveis 
replicações a nível regional.

Desenvolvimento de um sistema integrado de gestão de incêndios, 
vegetação e recursos hídricos na Área de Conservação Transfronteiriça 
do Grande Limpopo, baseado numa colaboração com UEM, ANAC e 
Parque Nacional Kruger (África do Sul).

Desenvolvimento de uma ferramenta de mapemento dos câmbios 
de uso do solo, a nível de Moçambique e África do Sul com possíveis 
replicações a nível regional, no âmbito do processo de ODS, através 
da implementação sinérgica das três Convenções do Rio das Nações 
Unidas .

Desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à decisão sistêmica 
espacial para monitoria e avaliação do Programa de Gestão de Recursos  
Naturais da África do Sul.

Elaboração de um documento de trabalho para a integração do acesso 
e partilha de benefícios protocolo dentro de processos de gestão 
sustentável da terra em Moçambique, com possíveis replicações a 
nível regional. 
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WORKSHOP:

 Integração das três Convenções do Rio ao 
nível científico e institucional para a Gestão 

Sustentável da Terra na região da SADC

Contribuições do Projecto SECOSUD

“Conservação e utilização equitativa da diversidade 
biológica na região da SADC”

Promover sinergias para o desenvolvimento sustentável, conservação 
da biodiversidade e redução da pobreza é o objectivo principal das três 
Convenções do Rio: Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB; 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - 
UNFCCC; e Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação 
- UNCCD.

A biodiversidade proporciona benefícios essenciais, produtos e serviços 
ecosistémicos a nível local, nacional e internacional, tal que, inverter a 
tendência negativa actual é uma prioridade para o bem-estar humano, 
para redução da pobreza, o crescimento económico, social, cultural.

As mudanças climáticas são uma das principais consequências das 
políticas ambientais inadequadas. Assim sendo, combatê-las, ou através 
delas, adaptar-se para a gestão sustentável dos recursos naturais é um 
meio essencial para garantir a resiliência dos ecossistemas, prevenir e 
mitigar os riscos naturais e proporcionar oportunidades de subsistência.

Os meios de desertificação incluem a degradação da terra e do solo, 
perda de espécies, habitat e ecossistemas em áreas amplas que afectam 
as pessoas e actividades económicas. Os processos de desertificação e a 
degradação da terra podem ser reduzidos ou interrompidos através da 
manutenção dos solos, reciclagem de nutrientes,  redução das erosões e 
integração dos sistemas de gestão da água, bacias hidrográficas e os seus 
diferentes usos.

O Workshop visa apresentar, de forma concreta,  as ferramentas científicas 
de gestão aprovadas pelo Projecto SECOSUD, contribuindo para a criação 
de sinergias entre as três Convenções do Rio a nível do país. A liderança do 
país e o apoio da Cooperação para o Desenvolvimento são fundamentais 
para identificar e fazer uso destas de ferramentas e, consequentemente, 
para uma aplicação coerente e sinérgica das convenções do Rio.

O Workshop tem duração de dois dias e contará com um primeiro painel 
introdutório que dará uma visão geral sobre os três acordos, o processo de 
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integração com debates relacionados, as ferramentas e as metodologias 
desenvolvidas. Em seguida, será feita a apresentação sobre o papel da 
cooperação internacional para a implementação das convenções do Rio.

As contribuições científicas e técnicas serão organizadas em dois 
painéis: “Experiências nacionais” e “Experiências locais, formação e 
sensibilização.” Cada painel será seguido por um debate sobre a  integração 
das experiências apresentadas rumo à uma abordagem integrada para as 
três convenções do Rio, a nível local, nacional e regional.

O segundo dia está reservado a uma mesa-redonda, para a discussão 
das contribuições do projeto SECOSUD em conjunto com as iniciativas 
existentes para consolidar as capacidades dos decisores responsáveis   
pelo planeamento e gestão da terra e dos recursos naturais, convista ao 
impulsionamento da conservação da biodiversidade e desenvolvimento 
económico sustentável na Região da SADC.

Contactos

Sede SECOSUD-II

Universidade Sapienza de Roma
Departamento de Biologia Ambiental
Citta’ Universitária - Via Cesare de Lollis, 21 - Roma

Escritório Regional SECOSUD-II

Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Ciências
Departamento de Ciências Biológicas, Gabinete B7, Campus 
Universitário Principal, Av. Julius Nyerere, nº 3453 Maputo 

www.secosud2project.com

info@secosud2project.com
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PROGRAMA

     22/06/2017 Anfiteatro 1501

Segundo dia (Sessão Plenária)

Tempo Actividade Responsável

08:30 - 09:00 Registo dos participantes Protocolo

09:00 - 09:05 Apresentação do programa Mestre de Cerimónias

09:05 - 09:15 Nota de boas-vindas Reitoria da UEM

09:15 – 09:20 Intervenção da Embaixada 
da Itália em Moçambique

Embaixada da Itália

09:20 - 09:25 Intervenção do MITADER MITADER

09.25 – 09.35 Projecto SECOSUD II – 
Objetivos e estado das 
actividades

Cornelio Ntumi
UEM

09.35 – 09:40 Foto de Família e finalização 
da Sessão de Abertura

Protocolo

09.40 – 09.55 Introdução ao seminário: 
enfoque e metodologia

Fabio Attorre 
Universidade 
Sapienza de Roma

Painel 1: Experiências nacionais

09:55 – 10:00 Breve apresentação do 
painel

Cornelio Ntumi
UEM
(Moderador do painel)

10:00 – 10:20 Rede de Biodiversidade de 
Moçambique: apresentação 
do primeiro protótipo e 
dados 

Luca Malatesta 
Universidade 
Sapienza de Roma
Silvino Guambe Jr. 

10:20 - 10:40 Uso da terra, mudança 
no uso da terra e 
monitoramento florestal 
em Moçambique através do 
software Collect Earth

Edna Tânia Matsimbe
Joaquim Campira
UEM
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Tempo Actividade Responsável

10:40 – 11:00 O papel da investigação 
científica para a planificação 
da conservação na 
Suazilândia

Ara Monadjem
Universidade da 
Suazilândia 

11:00 – 11:15 Intervalo para o café

11:15 - 11:35 Programa de Gestão de 
Recursos Naturais na África 
do Sul

Christo Marais
Departamento de 
Assuntos Ambientais 
de Africa do Sul (DEA)

11:35 – 11:55 A contribuição da 
investigação científica 
para a estratégia nacional 
de conservação da 
biodiversidade no Zimbabwe

Christopher Magadza
Universidade do 
Zimbabwe

11:55 – 12:15 RNPAP - A rede 
compartilhada de 
parcelas permanentes 
para o monitoramento da 
vegetação em Moçambique

Aristides Muhate
Departamento do 
Inventario dos 
Recursos Florestais 
(DINAF) 

12:35 – 12:55 Avaliação do risco de 
extinção de espécies para 
listas vermelhas IUCN em 
Moçambique

Camila Sousa
IIAM

12:55 – 13:15 Debate Moderador do painel

13:15 - 14:00 Intervalo para o almoço

Panel 2: Experiências locais, formação e sensibilização

14:00 - 14:05 Breve apresentação do 
painel

Luca Malatesta
(Moderador do painel)

14:05 – 14:25 O esforço conjunto para a 
gestão de recursos naturais 
integrado no PNK e PNL

Fabio Attorre 
Universidade 
Sapienza de Roma
Aniceto Chauque
UEM
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Tempo Actividade Responsável

14:25 - 14:45 Plataforma de pesquisa 
“Parceria para produção 
e conservação” para 
promoção da coexistência 
entre população e áreas 
protegidas através da 
pesquisa aplicada

Alexandre Caron
Centro de cooperação 
internacional 
na investigação 
agronómica para o 
desenvolvimento 
(CIRAD)

14:45 – 15:05 Iniciativas de disponibilização 
de informações para a 
gestão ambiental 

Zaina Muita
BioFund - 
Moçambique

15:05 – 15:25 Comunidades em 
movimento: animal e 
desafios na saúde humana

José Fafetine
UEM

15:25 - 15:40 Intervalo para o café

15:40 – 16:00 Aquisição e gestão de dados 
de biodiversidade no Parque 
Nacional de Gorongosa

Piotr Naskrecki
Parque National de 
Gorongosa

16:00 – 16:20 Levantamento e 
monitorìa geoquimica e 
hydrogeologica na “zona 
tampão” do Parque Nacional 
do Limpopo

Maurizio Barbieri
Universidade 
Sapienza de Roma

16:20 – 16:40 Debate Moderador do painel

16:40 Encerramento do primeiro dia de Workshop


