
CONNECT:
Integração da informação da biodiversidade no centro  
da tomada de decisões governamentais

COMO CONNECT ALCANÇARÁ  
SEUS OBJETIVOS?
• CONNECT mobilizará tanto produtores de dados sobre biodiversidade como tomadores de 

decisão do governo, sociedade civil e negócios. Cada país terá um pequeno e representativo 
Comitê Diretivo.

• O projeto mapeará quem atualmente usa informações sobre biodiversidade para a tomada de 
decisões de desenvolvimento e por que (demanda de dados), e quem cria essa informação e 
como (lado do fornecimento).

• Ao longo de quatro anos até 2020, CONNECT tornará a informação existente sobre biodiversidade 
mais relevante e acessível aos tomadores de decisão, tentando novas abordagens de 
interpretação e entrega, de modo que seja mais oportuno, útil e relevante em termos políticos.

• Haverá também quarto reuniões internacionais, uma por ano. Todos os três países e os parceiros 
do projeto reunir-se-ão para compartilhar lições sobre o análise e o melhoramento da informação 
sobre biodiversidade, sobre o que isto pode fazer para o desenvolvimento sustentável e sobre as 
barreiras. 

COM QUEM TRABALHARÁ GLOBALMENTE?
• CONNECT aproveitará do trabalho existente e dos contatos a nível nacional e internacional. Serão 

utilizadas as melhores práticas em fornecimento de dados centrado na decisão.

• Os parceiros do projeto global incluem:

 

COMO POSSO SABER MAIS SOBRE  
O CONNECT?
• Contacte-nos: connect@unep-wcmc.org

• Website: www.connectbiodiversity.com

Este material de comunicação foi preparado no âmbito do projeto GEF  
“Integração da informação da biodiversidade no centro da tomada de decisões governamentais” 

implementado pela ONU Meio Ambiente. 



QUALE É O OBJETIVO DO CONNECT?
• Este projeto visa conectar os produtores de informação sobre biodiversidade com os tomadores 

de decisão. Ajudará a entregar informação sobre biodiversidade de formas que melhoram as 
decisões de desenvolvimento.

POR QUE PRECISAMOS DO CONNECT?
• A maioria dos países estão agora comprometidos com o desenvolvimento sustentável, com a 

ecologização das economias ecológicas e dos sistemas de energia, e com a inclusão de pessoas 
em situação de pobreza e suas necessidades. Estas importantes mudanças políticas abrangem 
a economia, a sociedade e o meio ambiente. Eles apresentam oportunidades interessantes para 
integrar potenciais e riscos de biodiversidade na tomada de decisões governamentais.

• Há uma sensação de urgência. Novas aspirações, p.ex. para a implementação nacional dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para o investimento (estrangeiro) em terras, 
precisam urgentemente responder aos valores e riscos da biodiversidade.

• Mas há uma grande desconexão entre fornecedores de informações sobre biodiversidade e os 
usuários potenciais. Os tomadores de decisão não estão obtendo informação convincente e 
oportuna sobre como a biodiversidade contribui para os objetivos e aspirações nacionais, como 
o crescimento econômico e a redução da pobreza. Também não têm dados sobre como a perda 
de biodiversidade prejudica o bem-estar das pessoas e o desempenho econômico, 
especialmente nos setores de recursos naturais.

ONDE TRABALHARÁ 
CONNECT?
• CONNECT trabalhará com o Gana, Uganda e 

Moçambique para melhorar a qualidade da informação 
sobre biodiversidade e seu uso em decisões críticas de 
desenvolvimento.

• CONNECT também trabalhará a nível mundial, compartilhando 
descobertas e inovações com outros países e com órgãos 
intergovernamentais nos sectores do ambiente e desenvolvimento.

UGANDA
GHANA

MOÇAMBIQUE

2020

Workshop 4 – 
Compromisso
Lançamento do produto de informação 
sobre biodiversidade

Assinatura de acordo entre provedores 
de dados e usuários �nais do produto 
de informação sobre biodiversidade

Próximos passos, incluindo opções 
para replicação de atividades de 
projeto em outros setores

Capacitação

2019

Workshop 3 – 
Cocriação
Teste de aceitação do usuário - 
praticidade da demanda / oferta

Sustentabilidade do produtos de 
informação sobre biodiversidade

Atividades
Co-desenvolver o produto da 
informação sobre biodiversidade v2

Reunião do Comitê 
Diretivo Nacional
Discutir e selecionar o mandato 
para o produto da informação sobre 
biodiversidade

2018

Atividades
Realização do AEP focado

Re�nar a revisão do Paisagem 
Nacional da Informação sobre 
Biodiversidade (incluindo revisão de 
produtos de informação já disponíveis)

Reunião do Comitê 
Diretivo Nacional
Seleção do foco temático para o 
projeto

Atividades
Produzir 3 opções para produtos de 
informação sobre biodiversidade 

Atividades
Co-desenvolvimento do produtos de 
informação sobre biodiversidade v1

Reunião do Comitê 
Diretivo Nacional
Seleção do produto da informação da 
biodiversidade com base em critérios 

Workshop 2 – 
Foco temático
Identi�car opções para um produto 
de informação sobre biodiversidade 
e critérios para seleção

Re�nar o Plano De Ação Nacional

2017

Atividades
Revisão da Paisagem Global da 
Informação sobre Biodiversidade

Elaboração do Plano Nacional 
de Ação

Criar indicativos para a realização 
de uma Análise de Economia 
Política (AEP)

Elaborar um documento sobre os 
processos Nacionais de tomada de 
decisão

Estabelecer o Comitê Diretivo 
Nacional (CDN)

Atividades
Realização do AEP amplo

Revisão da Paisagem Nacional da 
Informação sobre Biodiversidade

Workshop 1 – 
Lançamento
Introduzir o Guia de Ferramentas de 
AEP incluindo análise de barreiras, 
identi�cando pontos de entrada e 
análise da partes interessadas.

Re�nar Planos De Ação Nacionais

ATIVIDADES DE PROJETO CONNECT EM CADA PAÍS


