
 

  

Anúncio webinar 

  

O Projecto COMBO -   

Conservação, Mitigação de impactos e contrabalanços de 
Biodiversidade em África  

 

O Projecto COMBO visa conciliar o desenvolvimento económico com a 

conservação da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas em quatro 

países Africanos. Financiado pela AFD, FFEM e Fundação Mava, tem uma 

duração de quatro anos e está a ser implementado em parceria pela WCS, Forest 

Trends e Biotope. Pretendemos alcançar o objectivo do projecto apoiando a 

adopção da hierarquia da mitigação na Guiné, em Madagáscar, em Moçambique 

e no Uganda - países que se estão a desenvolver rapidamente, com destaque 

para projectos de indústria extractiva e de infra-estruturas.  

 

Um dos principais focos do COMBO consiste em contribuir para que estes países 

adoptem políticas de Nenhuma Perda Líquida de biodiversidade, utilizando a 

hierarquia de mitigação como ferramenta e fortalecendo a capacidade nacional 

para a sua implementação. A coordenação com os governos, a indústria e outras 

partes interessadas são essenciais para identificar lacunas na legislação, nas 

http://your.website.address.here/


políticas e na capacidade e em determinar como podemos ultrapassá-las. Neste 

webinar será apresentada a análise inicial do contexto político e da capacidade 

institucional em dois dos países do projecto. 

 

Um outro objectivo do COMBO consiste em apoiar os governos e a indústria para 

que estes integrem de forma adequada a biodiversidade nos EIA e SEA, 

apoiando também a mitigação efectiva dos impactos à escala da paisagem. 

Desenvolveremos casos de estudo, lições aprendidas e orientações sobre as 

melhores práticas para alcançar melhores resultados de conservação. 

 

Junte-se a nós no dia 13 de Abril, em que Hugo Costa, o Director do Projecto 

COMBO para Moçambique, membro da WCS, compartilhará algumas ideias 

sobre a abordagem do COMBO ao nível do planeamento espacial e o trabalho 

que está a ser desenvolvido relativamente a ferramentas práticas para integrar a 

biodiversidade neste contexto e a projectos-piloto com empresas. 

Este webinar será realizado em português /  

This webinar will be conducted in Portuguese  

  

Quando: 

Quinta-feira, 13 de Abril, 16:00 Maputo 
(15:00 UTC) 

  

Reserve seu espaço aqui:    

https://attendee.gotowebinar.com/register/4081721795622038531 
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