Chamada a Cartas de Intenção (LOI)
Hotspot de biodiversidade das florestas guineenses da África Ocidental
Pequenas subvenções

Data abertura: 17 de Maio de 2021
Data de encerramento: 13 de Junho de 2021 (meia noite GMT)
Paises elegiveis:
Camarões, São Tome & Principe
Candidatos Elegíveis:
Esta convocatória está aberta apenas para as Organizações da Sociedade Civil que assinaram um acordo
no âmbito do programa de tutoria do CEPF (denominadas “Mentees”), implementado pela Fauna & Flora
International (São Tomé e Príncipe) e Tropical Biology Association (nos Camarões), designados
conjuntamente como Mentores.
Orçamento Elegível:
O orçamento máximo para esta chamada é de US$25.000,00 por projeto. Um orçamento superior a
US$25.000,00 não será considerado.
Calendario Elegível:
A data estimada de início do projeto deve ser no minimo a 2 de agosto de 2021. Todas as atividades do
projeto devem ser concluídas e o relatório final aprovado até 31 de janeiro de 2022. Propostas com
duração do projeto para alem de 31 de janeiro de 2022 não serão consideradas.
Direcções Estratégicas Elegíveis:
O foco desta chamada é limitado a certas Prioridades de Investimento da Direção Estratégica 1 do CEPF
(capacitar as comunidades locais na gestão sustentável de 40 areas prioritárias e consolidar a
conectividade ecológica à escala da paisagem) e da Direção Estratégica 4 (Capacitar as organizações da
sociedade civil local, incluindo grupos indígenas, mulheres e jovens, para conservar e gerir biodiversidade
de importância global).
Os projetos devem abordar apenas uma Direção Estratégica, mas podem abranger uma ou mais
Prioridades de Investimento dentro dela. Mais orientações abaixo:
• Direção Estratégica 1: Sob esta Direção Estratégica, estamos procurando projetos que irão
-

Fortalecer a elaboração e / ou implementação de planos de uso/gestao da terra, posse
de terra e reformas florestais, para facilitar a boa governança na gestão de reservas e
concessões comunitárias e privadas.

-

Promover a preparação e implementação de planos de gestão participativa que apoiem
a colaboração das partes interessadas na gestão de áreas protegidas. Será dada
prioridade a ONGs que possam demonstrar o seguinte
✓ Este processo ja foi iniciado e pode ser alcançado dentro do prazo e orçamento
do projeto.
✓ Envolveu todas as partes interessadas relevantes e obteve seu endosso
✓ Pelo menos um dos planos de ação pode ser implementado dentro do prazo e
orçamento do projeto.

-

•

Demonstrar atividades sustentáveis de subsistência / criação de emprego para
comunidades locais com foco em Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM), que
atuarão como incentivo para a conservação de locais prioritários.

Direção Estratégica 4: Sob esta Direção Estratégica, procuramos projetos que irão

-

Estabelecer e fortalecer organizações, associações e redes de conservação e
desenvolvimento lideradas por mulheres para promover a igualdade de gênero na gestão
de recursos naturais e repartição de benefícios

-

Fortalecer a capacidade de comunicação das organizações locais da sociedade civil em
apoio à sua missão e consciencializar o público sobre a importância dos resultados da
conservação. As propostas devem ser focadas em fortalecer a capacidade de
comunicação da sua própria organização. Como exemplos, o projecto pode ser, mas não
é limitado a; desenvolver uma estratégia de comunicação e implementá-la; criar um site
ou plataformas sociais media para comunicar o trabalho da organização; apoiar a
capacitação do responsavel pela comunicação dentro da organização, etc.

-

Estabelecer redes ou parcerias entre grupos da sociedade civil, governo e atores do setor
privado para facilitar a capacitação, evitar a duplicação de esforços e maximizar o
impacto. Exemplos de redes / parcerias incluem, mas não estão limitados a:
✓ uma parceria com o governo / setor privado e aliança de pescadores para promover
práticas de pesca sustentáveis,
✓ uma parceria entre uma ou mais ONGs com um ou mais parceiros do setor privado
para melhorar a gestão da biodiversidade em terras públicas / privadas,
✓ um grupo de trabalho nacional com foco no monitoramento e conservação da KBA,
incluindo representantes de diferentes setores.

Como submeter uma candidatura:
Antes de enviar uma LoI, os candidatos são incentivados a discutir ideias de propostas e elegibilidade com
seus respectivos mentores.

Todos os candidatos a esta chamada devem enviar uma LoI em inglês, francês ou português. Os modelos
de LoI para pequenas doações estão disponíveis em Inglês aqui, em Francês aqui, em Português aqui, as
instruções para a candidatura estão disponíveis aqui.
LoIs concluídas para submissão devem ser enviadas como um anexo de e-mail para cepf-gfwasgp@birdlife.org. A recepção da inscrição será confirmada por e-mail. LoIs em papel não são aceitáveis.
A submissão pode ser feita a qualquer momento dentro do prazo estipulado. As candidaturas serão
avaliadas após a submissão e a decisão final será comunicada no máximo 6 semanas a partir da data de
recepção. Para candidaturas bem-sucedidas, o candidato deve considerar cerca de 4 semanas entre a
aprovação do projeto e a contratação da subvenção.
Nota: apenas uma submissão por organização pode ser considerada. Várias propostas da mesma
organização não serão consideradas.
Mais informação:
Mais detalhes sobre como se candidatar estão disponíveis no site do CEPF aqui e dicas para obter
financiamento para a sua ideia de projeto também podem ser encontradas em Inglês aqui. Todos os
candidatos potenciais devem consultar o perfil do ecossistema e as seguintes referências:
• Áreas Prioritárias para a Biodiversidade (KBAs) e Corredores de Conservação listados no ecossistema perfil aqui em Ingles e em Frances)
• Base de dados de projetos CEPF: Disponível em link
Os candidatos são fortemente encorajados a familiarizarem-se com a estratégia de investimento
completa para o Hotspot de Biodiversidade das Florestas Guineenses da África Ocidental (GFWA), que
está resumida em Inglês aqui, em Francês aqui e em Português aqui.
Será dada preferência a projetos que se enquadrem corretamente na estratégia de investimento e
demonstrem um papel de liderança para as organizações da sociedade civil locais.
Os fundos da subvenção não podem ser usados para: (i) compra de terras; (ii) remoção ou alteração de
qualquer propriedade cultural física (incluindo aquelas com valores arqueológicos, paleontológicos,
históricos, religiosos ou naturais únicos); (iii) realocação de pessoas ou qualquer outra forma de
reassentamento involuntário; ou (iv) capitalização de fundos fiduciários. Todas as atividades devem
cumprir as políticas de salvaguarda socioambientais do CEPF, que podem ser encontradas aqui.
O CEPF e a BirdLife International estão empenhados em integrar as questões de genero no seu portfólio.
Os candidatos devem elaborar projetos e escrever propostas que considerem questões de genero na
obtenção de impactos de conservação. O CEPF desenvolveu vários recursos que podem ajudar os
candidatos a projetar, implementar e avaliar projetos com consciência de genero (CEPF Gender Toolkit) e
entender o que o CEPF pretende de uma proposta (CEPF Gender Fact Sheet). Visite o site CEPF and Gender
webpage para saber mais sobre como o CEPF trata o genero nos projetos que apoia.

Contactos
Antes de enviar uma LoI, os candidatos podem entrar em contato com o RIT cepf-gfwa-sgp@birdlife.org,
Paul Ngafack paul.ngafack@birdlife.org para projetos nos Camarões e Mariana Carvalho
Mariana.Carvalho@birdlife.org para projetos em São Tomé e Príncipe, para questionar sobre a
elegibilidade do seu conceito de projeto e local.
Informação geral:
O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) foi concebido para proteger as regiões
biologicamente mais ricas e ameaçadas da Terra, conhecidas como hotspots de biodiversidade. O CEPF é
uma iniciativa conjunta da L'Agence Française de Développement, da Conservation International, da
União Europeia, do Fundo para o Meio Ambiente Global, do Governo do Japão e do Banco Mundial. Um
objetivo fundamental é garantir que a sociedade civil esta envolvida na conservação da biodiversidade.
Mais informações sobre o CEPF podem ser encontradas em www.cepf.net.
O Hotspot de biodiversidade das florestas guineenses cobre 621.705 km2 e pode ser dividido em duas
sub-regiões: as 'Florestas da Alta Guiné' estendendo-se da Guiné, e a oeste, através da Serra Leoa, Libéria,
Costa do Marfim, Gana, Togo e, marginalmente, Benim e as 'Florestas da Baixa Guiné', incluindo em
grande parte o sul da Nigéria, o sudoeste dos Camarões, São Tomé e Príncipe e as ilhas da Guiné
Equatorial. As Florestas Guineenses suportam níveis impressionantes de biodiversidade, apresentando
altos níveis de riqueza de espécies e endemismo. Também enfrentam muitas ameaças contínuas à
biodiversidade, que resultaram na perda de mais de 85 por cento da cobertura vegetal nativa.
O nicho de investimento do CEPF nas Florestas Guineenses é, portanto, fornecer às Organizações da
Sociedade Civil (OSC) a nível de base, nacional e internacional, as ferramentas, capacidade e recursos para
estabelecer e sustentar parcerias com múltiplas partes interessadas que demonstrem modelos de
crescimento sustentável em prol dos pobres e alcançar resultados de conservação prioritários. O nicho do
CEPF para investimento no Hotspot foi formulado por meio de um processo participativo que envolveu a
sociedade civil, doadores, partes interessadas governamentais, o setor privado e outros atores em toda a
região. Os resultados deste processo e a estratégia de cinco anos (2016-2021) que o CEPF identificou para
apoiar a conservação da biodiversidade na região da Floresta Guineense da África Ocidental estão
descritos no Perfil do Ecossistema, disponível aqui.

