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CAFE – DAY 1
A 11ª Assembleia Geral do CAFÉ arrancou no dia 6 de Outubro, em formato híbrido, na capital de Moçambique, Cidade de Maputo
com cerca de 150 pessoas virtuais e presenciais ligadas na plataforma do evento representando mais de 20 países de África e
outros continentes e outros 1677 espectadores por meio de serviços de streaming no Facebook e na página do site.
As palavras introdutórias do Presidente do Conselho de Administração
da BIOFUND, Sr. Narciso Matos, da Presidente do Cafè, Sra. Karen Price,
e a mensagem em vídeo da Ministra de Terras e Meio Ambiente, Sra.
Ivete Maibaze, que discutiu o principais conquistas, estratégias, políticas e
parcerias de conservação que marcaram a cerimônia de abertura do
evento.
Uma grande exposição virtual: a biodiversidade de Moçambique através das nossas lentes permitiu aos participantes viajar das
montanhas ao oceano em Moçambique. Todas as fotos foram processadas pela BIOFUND e fornecidas por membros de sua equipe,
parceiros e amigos. link :https://tinyurl.com/BIOFUNDvirtualexhibition.
A pandemia Covid-19 foi apontada como um grande desafio que mudou a
dinâmica da conservação em todo o mundo. Apesar disso, parcerias foram
criadas e fortalecidas, como demonstrado pelos exemplos apresentados por
Moçambique, Namíbia e Quênia, bem como as áreas protegidas apoiadas por
Parques Africanos, ilustrando exemplos concretos de esforços feitos para apoiar
os salários. Guarda-parques, saúde e segurança e comunidade desenvolvimento
face às restrições relacionadas com o COVID-19.
Ao longo do dia, dez membros do CAFÉ apresentaram seus avanços, desafios e
oportunidades aproveitadas desde a última conferência do CAFÉ em 2019 no
Benin. A reunião foi apimentada com testemunhos inspiradores sobre os
As apresentações dos painelistas estão disponíveis esforços de conservação da biodiversidade no Parque Nacional da Gorongosa e
aqui.
na Área Marinha Protegida do Bazaruto, ambos incríveis locais de biodiversidade
Para quem perdeu uma ou mais sessões, as em Moçambique.

gravações estarão disponíveis em breve.
Junte-se a nós nos dias 2 e 3 deste evento
excepcional que reúne mais de 20 países africanos.
Para mais informações, consulte nossa agenda.

O Director Nacional da Peace Parks Foundation, Sr. Bartolomeu Soto, sublinhou
a importância da BIOFUND como um parceiro essencial para financiar a
conservação da biodiversidade em Moçambique.

