CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
FUNDO DE PARCERIAS PARA ECOSSISTEMAS CRÍTICOS (CEPF) INVESTIMENTO
NA ZONA DE BIODIVERSIDADE EM AFROMONTANE ORIENTAL SOLICITAÇÃO
DE PROPOSTAS N º 10
PARA GRANDES SUBVENÇÕES (SUPERIOR A USD 20,000)
PEQUENAS SUBVENÇÕES (INFERIOR OU IGUAL A USD 20,000)

Datas de início e término deste convite para manifestação de interesse:
1. Data de início: Quarta-feira, 1 de Octobre de 2014.
2. Para Grandes Subvenções (superior a USD 20,000):
Datas limite: Sexta-feira, 14 de Novembro de 2014
Método de aplicação: As candidaturas deverão ser feitas on-line através do endereço:
https://leaf.conservation.org/Loi/New/4

3. Para Pequenas Subvenções(inferior ou igual a USD 20,000)
Datas limite: Sexta-feira, 20 de Novembro de 2014
Método de aplicação: As propostas/cartas deverão ser submetidas para o endereço - CEPFEAM-SGP@birdlife.org

4. Convite para manifestação de interesse
A BirdLife International, a União Internacional para a Conservação da Natureza e da Vida
Selvagem da Etiópia e da Sociedade de História Natural, no seu papel de Equipa de
Implementação Regional (RIT) para o Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) na
área de biodiversidade em Afromontane Oriental, convidam as organizações da sociedade civil
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para apresentar Cartas de Interesse (LOIs) para projectos em países abrangidos pelo Hotspot
de acordo com o âmbito do presente concurso, conforme descrito abaixo.
O CEPF é uma iniciativa conjunta de l'AgenceFrançaise de Développement, Conservação
Internacional, União Europeia, Fundo para o Ambiente Global, Governo do Japão, Fundação
MacArthur e Banco Mundial. O objetivo fundamental é garantir a sociedade civil está envolvida
na conservação da biodiversidade. Mais informações sobre CEPF podem ser encontradas em
www.cepf.net e em www.birdlife.org/africa/project/cepf-oriental-Afromontane-hotspot
O Hotspot de biodiversidade em Afromontane Oriental estende-se num arco de mais de 7.000
quilómetros desde Arábia Saudita à Moçambique. Dentro desta área, as Áreas Principais de
Biodiversidade (KBAs) cobrem mais de 50 milhões de hectares, dos quais apenas 38 por cento
têm plena protecção jurídica e quantidades variáveis de financiamento do governo.
O valor do CEPF para investimento no Hotspot em Afromontane Oriental foi formulado através
de um processo participativo que envolveu a sociedade civil, doadores e intervenientes
governamentais em toda a região. Os resultados deste processo e a estratégia quinquenal
(2012-2017) que o CEPF identificou para apoiar a conservação da biodiversidade na região
estão descritos no perfil do ecossistema, disponível em:
http://www.cepf.net/Documents/Eastern_Afromontane_Ecosystem_Profile_FINAL.pdf

5. Elegibilidade
Organizações não-governamentais, grupos comunitários, empresas privadas, universidades e
outros candidatos da sociedade civil podem se candidatar ao financiamento. São
particularmente encorajadas as candidaturas de organizações que se propõem a construir a
capacidade da sociedade civil local e os grupos comunitários. Os projectos devem estar
localizados dentro dos locais e países acima identificados e no Perfil do Ecossistema. As
organizações devem ter a sua própria conta bancária e ser autorizadas sob leis nacionais
relevantes para receber contribuições de caridade.
As empresas estatais ou instituições só são elegíveis se puderem demonstrar que a empresa ou
instituição:
i.
ii.

tem uma personalidade jurídica independente de qualquer agência ou
governo;
tem a autoridade para solicitar e receber fundos privados, e

actor do
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iii.

pode não ter direito a uma reivindicação de imunidade soberana.

6. Sites elegíveis e Atividades
Esta é uma das várias solicitação de propostas durante o período de investimento de 2012-2017
e, como tal, é propositadamente limitado. Esta chamada convida os candidatos a enviar cartas
de interesse, que contribuirão para a Estratégia CEPF, conforme descrito no perfil do
ecossistema, em Moçambique.
CEPF identificou seis áreas terrestres chave de biodiversidade (KBAs) e um KBA água doce em
Moçambique em que iremos trabalhar, listados abaixo. Enquanto CEPF irá trabalhar em todos
esses KBAs, temos priorizado um conjunto menor, com maior necessidade, mostrado em
negrito. Os interessados em trabalhar em KBAs prioritárias são mais propensos a ser financiada
do que aqueles que propõe a trabalhar em não prioritários KBAs.
MOZ1: Chimanimani Mountains (prioridade)
MOZ2: Serra da Gorongosa
MOZ3: Mount Chiperone (prioridade)
MOZ4: Monte Mabu (prioridade)
MOZ 5: Mount Morrumbala
MOZ 6: Nount Namuli (prioridade)
fwMOZ1: Lago Malawi (Lago Niassa) (prioridade)
As organizações devem apresentar projetos que conceitualmente se encaixam em uma das
Orientações Estratégicas listados abaixo. Cada Direção Estratégica é ainda descrito por
Prioridades de Investimento subordinados. O perfil do ecossistema dá mais detalhes sobre os
objetivos do CEPF e realizações esperadas para cada direção estratégica e prioritária de
investimento. Veja o perfil do ecossistema em:
http://www.cepf.net/Documents/Eastern_Afromontane_Ecosystem_Profile_FINAL.pdf

Como parte da carta de interesse, os candidatos devem apresentar um Projeto de
Fundamentação e Projeto abordagem que relaciona o trabalho em uma ou mais das KBAs
citados acima deste quadro.
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Orientação Estratégica

Prioridade de Investimento

1. Integrar a biodiversidade
em políticas de
desenvolvimento, planos e
projectos mais amplos para
entregar os co-benefícios de
conservação da
biodiversidade, melhoria dos
meios locais de subsistência e
desenvolvimento económico
em corredores prioritários.

1.1. Aumentar os esforços da sociedade civil para desenvolver e
implementar os processos de planificação do governo local e a nível
da comunidade para integrar a conservação da biodiversidade, e
alavancar financiamento de doadores e de projectos para as
actividades de subsistência que explicitamente abordam as causas da
degradação ambiental e em torno de KBAs prioritárias em corredores
prioritários.
1.2. Promover os esforços da sociedade civil e os mecanismos para a
integração da conservação da biodiversidade nas políticas e planos
nacionais de desenvolvimento, e no planeamento territorial em
corredores prioritários e países.
1.3. Apoiar a sociedade civil na construção de relações positivas com o
sector privado para o desenvolvimento de actividades económicas
sustentáveis e a longo prazo que irão beneficiar a biodiversidade e
reduzir a pobreza nos corredores prioritários.
2. Melhorar a protecção e 2.1. Aumentar o status de protecção (via criação ou expansão de
gestão da rede de KBAs em áreas protegidas) e/ou desenvolver, actualizar e implementar planos
todo o hotspot.
de gestão para as KBAs terrestres prioritárias.
2.2. Apoiar o papel das organizações da sociedade civil na aplicação de
políticas de salvaguarda do local e procedimentos, incluindo o
fortalecimento da implementação da avaliação do impacto ambiental,
a fim de enfrentar as ameaças actuais e emergentes em KBAs
terrestres e prioritárias KBAs de água doce.
3. Iniciar e apoiar o
3.1. Apoiar organizações da sociedade civil para desenvolver parcerias
financiamento sustentável e
de carbono florestal e projectos que promovem a conservação da
acções relacionadas para a
biodiversidade nas KBAs prioritárias em África.
conservação das KBAs e
3.2. Apoiar organizações da sociedade civil no desenvolvimento de
corredores prioritários.
parcerias e projectos para não pagamento do carbono para os
esquemas de serviços ecossistémicos e outros mecanismos de
mercado nas KBAs prioritárias em África, particularmente KBAs
prioritárias de água potável que influenciam a biodiversidade da água,
meios de subsistência e saúde.
3.3. Apoiar na capacitação de organizações da sociedade civil na
angariação de fundos e gestão de projectos, especialmente a
capacitação dessas organizações em todos os níveis com relação às
oportunidades emergentes para o financiamento sustentável para
KBAs na África.
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7. Orçamento
O orçamento máximo para grandes doações é: $ 160,000
O orçamento máximo para pequenas doações é: $ 20,000
8. instruções para apresentar uma candidatura pedindo mais de us $ 20.000 (concessão)
CEPF estará usando um novo sistema baseado na web para a apresentação de cartas de
interesse. Isso pode ser acessado em:
https://leaf.conservation.org/loi/new/4
Candidatos anteriores para CEPF pode estar familiarizado com uma carta de formulário de
consulta no Microsoft Word. Não vamos mais aceitar essa forma de apresentação.
Quando você navegar para o website acima, você será presenteado com três opções para
iniciar a sessão.
I.

A primeira opção é criar uma conta no LEAF. Se você escolher esta opção, LEAF irá
enviar um e-mail para o endereço de e-mail que você especificou para confirmar sua
conta.

II.

A segunda opção é melhor se você já tiver uma conta do Google. Faça login com seu
nome de google (ou seja, o seu nome gmail) e senha.

III.

Efetue login com uma conta microsoft (hotmail, outlook.com, xbox).

Em nenhum momento o Google ou Microsoft fornecer folha qualquer um dos dados relativos a
essas contas.
Uma vez logado, você será capaz de acessar esta solicitação específica.
Note-se que ao completar a sua carta de interesse, que não existe um botão "guarda" no
sistema. As informações digitadas serão salvas automaticamente sempre que você passar para
um novo lugar / screen.
Como este sistema é novo, nós esperamos que haja caprichos ou "bugs" que pode afetar a
experiência do usuário. Se você tiver alguma dúvida quanto ao preenchimento do formulário,
por favor, entre em contato com:
Laura Johnston: ljohnston@conservation.org
Dan Rothberg: drothberg@conservation.org
Maaike Manten: maaike.manten@birdlife.org
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Suporte técnico ci: customapps@conservation.org
Você também pode encontrar um manual do usuário para o sistema em:
https://docs.google.com/document/d/1pzud_gfwbi6k9amrzldi_kw43uh_rnpqqshrk_50e
u0/edit?usp=sharing

9. Instruções para a apresentação de um requerimento solicitando menos de us $ 20.000
(pequenos subvenções)
Os candidatos devem apresentar uma Carta de Interesse (LOI) em inglês ou português,
utilizando os formulários disponíveis no www.birdlife.org/worldwide/project/cepf-eamapplication-guidance
As LOI’s devem ser enviadas eletronicamente para Birdlife International em CEPF-EAMSPG@birdlife.org até novembro 28, 2014 Birdlife International não aceita LOI’s impressas. Você
receberá um e-mail confirmando recepção da sua candidatura.

10. Serviço de aconselhamento
Todos os candidatos são incentivados a discutir ideias proposta com a EAM RIT em cepf-EAMRIT@birdlife.org. Aqueles que desejam buscar a orientação da EAM RIT devem fazê-lo bem
antes do prazo:
Para grandes subvenções: por favor consulte-nos antes de novembre 7, 2014.
Para pequenas suvenções: por favor, consulte-nos antes de novermbre, 21 2014.
11. Documentos de referência
Todos os potenciais candidatos devem referenciar-se ao Perfil do Ecossistema, ao Formulário
de Cartas de Interesse e às seguintes referências disponíveis nos seguintes sítios da Internet de
CEPF:




Para se candidatar: www.birdlife.org/worldwide/project/cepf-eam-application-guidance
Perguntas frequentes: www.cepf.net/about_cepf/faq/Pages/default.aspx
Critério de elegibilidade dos candidatos: www.cepf.net/grants/Pages/eligibility.aspx e
www.birdlife.org/worldwide/project/cepf-eam-application-guidance




Base de dados do projecto do CEPF:
www.cepf.net/grants/project_database/Pages/default.aspx
Políticas de garantia do CEPF: www.cepf.net/grants/Pages/safeguard_policies.aspx
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As actividades propostas devem observar todas as políticas de garantia do Banco Mundial
encontradas em http://go.worldbank.org/WTA1ODE7T0

Todos os necessários documentos, informações, orientação, formatos e novidades também
estão disponíveis no http://www.birdlife.org/africa/project/cepf-eastern-afromontane-hotspot
12. CONTACTO
Por favor envie todas as suas perguntas e preocupações para: cepf-EAM-RIT@birdlife.org



Com perguntas para projectos em Moçambique (incluindo em Português): por favor
contacte Richard Dixon em richard.dixon@iucn.org
Com perguntas para projectos em outros países de Afromontane Oriental (incluindo
em Inglês, Francês e kiSwahili): por favor contacte Jean Paul Ntungane em jeanpaul.ntungane@birdlife.org

Mais informações e assistência podem-se obter de:
Equipa de Implementação Regional da Afromontane Oriental do CEPF (EAM-RIT), BirdLife
International, Secretariado de Parceria de África - Off Rhapta Road, Volker’s Garden, Westlands,
Nairobi, Kenya. CAIXA POSTAL 3502, 00100 GPO Nairobi, Kenya. Tel: +254 (0)20 247 3259; +254
(0)734 600 905, Fax: +254 (0)20 806 8315
www.cepf.net
www.birdlife.org
www.iucn.org
www.ewnhs.org.et
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