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Maputo foi palco da 11ª Assembleia Geral do CAFÉ que juntou os 18 membros do CAFÉ numa reunião entusiástica depois da última
Assembleia em Benin. Foram eleitos novos membros da Comissão Executiva do CAFÉ e foi discutido o processo da presidência
transicional a ter lugar no próximo ano, para fortificar a governação e a liderança do CAFÉ. Este evento está a ser financeiramente
apoiado pela Cooperação Alemã via KfW através do AFD/FFEM. 

No terceiro e último dia do evento, perspectivas, histórias e estratégias interessantes continuam a ser partilhadas ao longo da tarde,
inspirando os participantes e os CTFs a tomarem novos rumos, riscos e oportunidades para um trabalho com impacto em África. O
terceiro e último dia contou com a participação de cerca de 50 pessoas remotamente e presencialmente.

No âmbito da Sessão de experiências e histórias de
conservação, o Sr. Miguel Langa - Presidente da PROAZUL e
Pauline Nantongo da ECOTRUST Uganda ambos enfatizaram
o papel dos CTFs na conservação da biodiversidade em todo
o mundo. Langa partilhou o papel do PROAZUL como um
fundo público que lidera o trabalho da conservação costeira
e marinha em Moçambique, alinhado com os princípios e
procedimentos da Economia-Azul.

A Sra. Pauline partilhou a experiência de Uganda em 
pagamentos por serviços ambientais baseados na restauração florestal e hídrica, que tem servido de uma importante fonte de sustento
para as comunidades locais em Uganda. Através da implementação de medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas
(reflorestamento), monitoria e assistência às comunidades locais na colecta e gestão de fundos resultantes de pagamentos por serviços
ambientais.

Jorge Ferrão, Reitor da Universidade Pedagógica enfatizou o papel da academia
na conservação da biodiversidade em Moçambique e em todo o mundo. Uma
década oceânica (2021-2030) está a aproximar-se e é fundamental ter águas
oceânicas limpas, produtivas e acessíveis para todos. Esta década é fundamental
para a definição de todas as pesquisas de que precisamos, para promover o
desenvolvimento sustentável e colocar os ecossistemas marinhos no centro da
tomada de decisões com relação à conservação dos oceanos e da biodiversidade.
A academia deve acompanhar esse desenvolvimento treinando novos líderes
conservacionistas e conduzindo pesquisas para salvar os nossos oceanos.

Katy Mathias representando CFA apontou as principais lições dos Fundos Fiduciários para a Conservação 2020: Visão Global e
Acção Local, estudo comissionado pela CFA em 2020. Juntando-se aos CTFs para refletir sobre a revisão do 10º ano do investimento do
CTF, desempenho passado e oportunidades futuras. Este estudo oferece uma imagem mundial do investimento das doações dos CTFs
nos últimos 13 anos. Os principais segredos para o sucesso dos futuros investimentos de doações estão altamente relacionados a
investimentos em equidades, fundos de renda fixa, investimentos feitos em moedas fortes, consultores externos fortes e portfólios
globalizados. Os CTFs podem inverter a maré, os modelos de contribuição para um fundo comum oferecem oportunidades para os CTFs
menores reduzirem custos e obterem acesso a melhores investimentos. 

https://www.cafeconsortium.org/
https://www.cafeconsortium.org/members/
https://www.cafeconsortium.org/
https://www.proazul.gov.mz/
https://ecotrust.or.ug/
https://www.up.ac.mz/
https://www.conservationfinancealliance.org/
https://www.wolfscompany.com/wp-content/uploads/2021/03/CTFs-2020-Global-Vision-Local-Action.pdf
https://www.conservationfinancealliance.org/
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Carlos Manuel Rodriguez o PCA do GEF partilhou uma perspectiva realística sobre o
papel dos CTFs no apoio à conservação da biodiversidade e à agenda global para o
meio ambiente. “Em 25 anos de trabalho na conservação, nunca tinha visto uma
ferramenta forte como os CFTs, como verdadeiros parceiros complementares para
uma conservação efectiva da biodiversidade”.  - Carlos Manuel Rodriguez.
GEF envolve-se com várias organizações e espera um futuro promissor para
continuar a se envolver com as CTFs, construir um processo histórico com o CAFÉ,
bem como apoiar um novo quadro de trabalho para a conservação da terra e dos
oceanos. Em termos práticos, as CTFs podem apoiar os países na construção de
uma consistência política e coerência no processo de tomada de decisões, e
alinhar o desenvolvimento económico incluindo a conservação da biodiversidade.

As apresentações dos painelistas estão disponíveis aqui.

Para os participantes que perderam algumas sessões, as gravações serão brevemente fornecidas. 
Para mais informações sobre a 11ª Assembleia Geral do CAFÉ, continue acedendo ao nosso website.

Visite a brilhante Exposição Virtual: A Biodiversidade de Moçambique através das nossas lentes que leva os participantes a viajarem das
montanhas ao oceano, ainda disponível para visita. Todas as fotos foram seleccionadas pela BIOFUND e fornecidas pelos seus
funcionários, parceiros e amigos.
 Hiperligação: https://tinyurl.com/BIOFUNDvirtualexhibition

Nas considerações finais, a Sra. Karen Price, Presidente do CAFÉ, deu parabéns a BIOFUND e todos os membros do CAFÉ pelo evento, e
desejou boas-vindas aos novos membros que apoiarão o CAFÉ no fortalecimento do seu papel e no financiamento da biodiversidade em
África. 

Sr. Luís Bernardo Honwana, Director Executivo da BIOFUND, encerrou a sessão, agradecendo a todos os participantes, membros dos
CTFs, moderadores, parceiros, doadores e assistentes técnicos por esses 3 dias do evento. Luís mencionou que o discurso de Carlos
Rodriguez convoca os CTFs a se posicionarem e se tornarem relevantes nas suas áreas de interesse. Somos interlocutores vitais no que
diz respeito ao desenvolvimento económico e à conservação da biodiversidade. Ricas intervenções foram feitas ao longo do evento, e
todos sentimos que este evento fez uma diferença em nossas vidas. 

https://www.thegef.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1dBUBycKrYVZp8n6DCuXmEQJgzRgqF0SF?usp=sharing
https://www.biofund.org.mz/en/projects/11a-assembleia-geral-do-cafe/
https://tinyurl.com/BIOFUNDvirtualexhibition
https://www.biofund.org.mz/

