
 
 
 

 

Apelo a candidaturas 

Hotspot de Biodiversidade da Bacia do Mediterrâneo 
 

Grandes Subvenções 

 

País elegível:                Cabo Verde 

 

Data de abertura:   Quarta-feira 28 de Outubro de 2020 

 

Data de encerramento:    Segunda-feira 30 de Novembro de 2020 

 

Orçamento: De US$20,000 até US$110,000 

 

Prazo do projecto:   Os projetos deverão ser implementados entre a 1 de março de

  2021 e e 30 de Junho de 2022. 

 

O CEPF e BirdLife International, responsável pela implementação regional (RIT) para o 

hotspot do Mediterrâneo, incluindo Cabo Verde, pretendem receber propostas de projetos 

de organizações não governamentais, grupos comunitários, empresas privadas, 

universidades e outras organizações da sociedade civil (OSCs). Os candidatos são 

aconselhados a ler este apelo a candidaturas na íntegra e enviar propostas de projetos nos 

prazos previstos. 

 

 

CONTEXTO 
 

O Critical Ecosystem Partnership Fund (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 desta iniciativa é garantir que a sociedade civil se implique e participe 

ativamente na conservação da biodiversidade. 

 

O Hotspot de Biodiversidade da Bacia do Mediterrâneo é o segundo maior hotspot do mundo 

e a maior das cinco regiões de clima mediterrâneo do mundo. O nicho do CEPF para investir 

no Mediterrâneo foi identificado através de um processo participativo que envolveu a 

sociedade civil, doadores e partes interessadas governamentais em toda a região. A 

estratégia de investimento resultante (2017-2022) está documentada no perfil do 

ecossistema (PDF - 16 MB). Esta estratégia de investimento é composta por uma série de 

diretiva estratégicas, divididas em prioridades de investimento que descrevem os tipos de 

atividades que são elegíveis para financiamento pelo CEPF. 

 

CANDIDATOS ELEGÍVEIS 

 

Organizações não governamentais, grupos comunitários, universidades e empresas privadas 

podem submeter propostas de projetos para financiamento. Os indivíduos interessados 

http://www.cepf.net/
https://www.cepf.net/sites/default/files/mediterranean-basin-2017-ecosystem-profile-english_0.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/mediterranean-basin-2017-ecosystem-profile-english_0.pdf


devem trabalhar com organizações da sociedade civil para desenvolver propostas, em vez 

de se inscreverem a título pessoal. 

 

As organizações devem ter uma conta bancária ativa e ser autorizadas pelas leis nacionais 

relevantes a receber contribuições beneficentes. 

Empresas ou instituições com uma comparticipação financeira do Estado são elegíveis 

apenas se puderem demonstrar que: 

 

● constituem uma personalidade jurídica independente de qualquer agência ou ator 

governamental; 

 

● estão habilitadosa solicitar e receber fundos privados; e 

 

● não podem reivindicar imunidade soberana. 

 

Os fundos dos projetos financiados não podem ser usados para: 

 

● a compra de terras, reassentamento involuntário de pessoas ou atividades que 

afetam negativamente os recursos culturais físicos, incluindo aqueles importantes 

para as comunidades locais. 

 

● atividades que afetem negativamente os Povos Indígenas ou onde as comunidades 

não deram amplo apoio às atividades do projeto. 

 

● remoção ou alteração de qualquer propriedade cultural e/ou física (inclui sítios com 

valores arqueológicos, paleontológicos, históricos, religiosos ou naturais únicos). As 

atividades propostas devem respeitar todas as outras políticas sociais e de 

salvaguarda relevantes, conforme estabelecido no site do CEPF. 
 

 

ATIVIDADES ELEGÍVEIS 
 

Este apelo a candidaturas é limitado aos tipos de atividades e locais descritos abaixo.  

 

Só serão aceites propostas para as seguintes direções estratégicas e países: 

 

1) Direção Estratégica 1: Apoiar a sociedade civil para envolver as partes 

interessadas na demonstração de abordagens integradas para a preservação da 

biodiversidade nas áreas costeiras. 
 

          País: Cabo Verde 

 

o Áreas chaves de biodiversidade (KBA) costeiras elegíveis no âmbito desta chamada 

são apresentadas na tabela abaixo:  

 

 

País KBA code KBA nome 

Cabo 

Verde 

CPV 05 Costa de Fragata 

Cabo 

Verde 

CPV 07 Cruzinha da Garça 
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Cabo 

Verde 

CPV 08/09 

 

Falésias costeiras entre Porto Mosquito e Baía do Inferno; 

Falésias costeiras entre Porto Mosquito e Baía do Inferno 

– Marinha 

Cabo 

Verde 

CPV 10 Ilha de Santa Luzia 

Cabo 

Verde 

CPV 11 Ilha de São Nicolau – Marinha 

Cabo 

Verde 

CPV 23 Parque Natural do Norte do Maio 

Cabo 

Verde 

CPV 24 Praias da Ilha de São Nicolau 

 

Para esta chamada, sob a Direção Estratégica 1, as seguintes Prioridades de Investimento 

são elegíveis: 

 

● Prioridade de investimento 1.1: Envolver as partes interessadas locais em ações de 

conservação que abordem as ameaças aos elementos-chave da biodiversidade em 

KBAs prioritárias na zona costeira. 

 

● Prioridade de investimento 1.3: Apoiar a sociedade civil no envolvimento com os 

governos locais ou nacionais para integrar a conservação da biodiversidade na 

gestão integrada da zona costeira, uso da terra e processos de planeamento do 

desenvolvimento. 

 

Mais especificamente, o CEPF espera apoiar projetos que visem: 

 

i) Apoiar a criação de novas áreas protegidas por meio de iniciativas de gestão 

inovadoras.  

 

ii) Melhorar a gestão das áreas protegidas existentes, incluindo através do início da 

co-gestão do local e / ou através da preparação / atualização / implementação de 

documentos estratégicos, tais como planos de gestão. 

 

iii) Desenvolver ou fortalecer ações concretas de conservação que visem proteger as 

espécies ameaçadas. 

 

iv) Melhorar o conhecimento e monitorazação. 

 

v) Apoiar as melhores práticas para a pesca artesanal (em particular, aumentando as 

práticas de pesca sustentáveis, reduzindo as capturas acessórias e criando sinergias 

com as áreas marinhas protegidas). 

 

vi) Mobilizar o setor privado local em apoio a práticas favoráveis à biodiversidade, 

apoiando pequenos negócios em ecoturismo, pesca local, valorização de produtos 

locais (peixes, conchas, produtos alimentícios), apoiando agricultores ou 

cooperativas locais, etc. 

 

 

PROCESSO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

As propostas podem ser enviadas em inglês ou português.  
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Todas as inscrições devem ser enviadas através do site do ConservationGrants através 

deste link. 
 

O CEPF não aceitará propostas por e-mail ou qualquer outro mecanismo. Os proponentes 

receberão um aviso de receção do CEPF confirmando que a proposta submetida através do 

ConservationGrants foi recebida. 

 

Este é um novo sistema onlinedestinadoa novos candidatos às subvenções do CEPF ou 

outros que se inscreveram na Fase I (2012-2017). Osistema Grant Writer / GEM já não está 

em utilização e será por isso necessário configurar uma nova conta em ConservationGrants 

para submeter propostas. Registe uma nova conta clicando no botão azul “Novo usuário?” 

link abaixo da caixa “Entrar”. Os usuários existentes de ConservationGrants podem usar as 

mesmas informações de login e criar uma nova proposta. 

 

Perguntas sobre a criação de contas ou problemas com o ConservationGrants devem ser 

enviadas por email para conservationgrants@conservation.org. 
 

O processo de revisão da proposta inicial levará aproximadamente oito semanas a partir da 

data limite. O comité de revisão selecionará as melhores propostas que respondam aos 

critérios de elegibilidade. Todos os candidatos receberão uma resposta do CEPF após a 

revisão do seu projeto. 

 

As propostas preliminares aprovadas para a segunda fase serão desenvolvidas enquanto 

projeto completo cuja submissão deverá realizar-se também através do 

ConservationGrants. As propostas completas que receberem uma avaliação positiva levarão 

à concessão de um financiamentoa gerir pela Conservation International, atualmente 

responsável pelo Secretariado do CEPF, e a instituição candidata. Os financiamentos serão 

efetuados em dólares americanos e os contratos serão em inglês. 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

Todos os candidatos são aconselhados a ler a Estratégia de Investimento do CEPF para a               

Bacia do Mediterrâneo que encontrarão dentro do documento “Perfil dos ecossistemas –            

Ecosystem profile”. Obeterão assim mais detalhes sobre os tipos de atividades que o CEPF              

financiará em cada eixo estratégico.: 

 

● Perfil do ecossistema: 

- Inglês (PDF - 16 MB) 

 

● Resumo técnico do perfil do ecossistema: 

- Inglês (PDF - 2,2 MB) 

- Francês (PDF - 2,9 MB) 

 

Um mapa interativo do Hotspot Mediterrâneo pode ser obtido aqui; use o ícone "lista de 

camadas" no canto superior direito para selecionar a camada que deseja visualizar. 

 

O CEPF está empenhado em integrar o género no seu portfólio. Os candidatos devem 

elaborar projetos e redigir propostas que considerem as questões de género para atingirem 

os  seus impactos de conservação. O CEPF desenvolveu vários documentos de apoio que 

podem ajudar os candidatos a desenhar, implementar e avaliar projetos com consciência de 

gnero (CEPF Gender Toolkit, PDF - 359 KB) e entender o que o CEPF ´procura obter nas 
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https://conservationgrants.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin?retUrl=/apex/FGM_Portal__CommunityApplication?id=7014R000001plAD
mailto:conservationgrants@conservation.org
https://www.cepf.net/sites/default/files/mediterranean-basin-2017-ecosystem-profile-english_0.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/mediterranean-basin-2017-ecosystem-profile-summary-english.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/mediterranean-basin-2017-ecosystem-profile-summary-french_0.pdf
http://birdlife.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=813c1287a6dc46339eceef713a02867c
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-toolkit-2018-en.pdf


propostas (CEPF Gender Fact Sheet, PDF - 352 KB). Visite a página do CEPF e Gênero para 

saber mais sobre a forma como o CEPF trata do género nos projetos que apoia. A integração 

do género no seu projeto será um fator de avaliação. 

 

Recursos úteis: 

 

● Elegibilidade e como se inscrever 

● Perguntas mais frequentes sobre ConservationGrants 

● Políticas de Salvaguarda 

● CEPF e gênero 

● 12 dicas para obter financiamento para sua ideia de projeto 

● Banco de dados do projeto CEPF 

 

 

CONTATO 
 

Antes de se inscrever, os candidatos são incentivados a discutir ideias de projetos e 

elegibilidade com o responsável do programa para a sua região: 

● Responsável do Programa de Cabo Verde, Aurélien Garreau: aurelien.garreau@live.fr  

 

Para perguntas gerais sobre o programa CEPF Mediterranean Basin Hotspot, entre em 

contato com o líder da equipe regional da bacia do Mediterrâneo, Maaike Manten: 

Maaike.Manten@BirdLife.org ou visite o site da RIT. 
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https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-factsheet.pdf
https://www.cepf.net/grants/before-you-apply/cepf-gender
https://www.cepf.net/grants/
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