CIICLAA

Anexo III
DECLARAÇÃO DA PRAIA SOBRE ESTRATEGIA PARA UM PROGRAMA DE ACÇÃO PARA
COMBATER OS IMPACTOS DA VARIABILIDADE, ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E
MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO NA CPLP

Cidade da Praia, UniCV, 26 de Setembro de 2019
Considerando a importância que os Governos dos Países que integram a CPLP dão às
questões clima, variabilidade e das alterações climáticas, pelos impactos que têm no
desenvolvimento sustentável;
Considerando a validade de recomendações internacionais, designadamente as declarações
da “Conferência Internacional para a Redução dos Desastres Naturais “e, ainda, dos Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Setembro de 2015;
Tendo em conta o reconhecimento do CIICLAA, como Centro da CPLP pela V Reunião de
Ministros do Ambiente da CPLP, realizada no Sal a 04 de Maio de 2012 e a sua consagração
pela Resolução da IX Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP realizada no
Maputo a 19 de Julho de 2012;
Notando o reconhecimento da importância estratégica que a CPLP, confere ao
aprofundamento do conhecimento em Variabilidade, Alterações climáticas, Impactos, como
suporte às suas políticas de adaptação e mitigação, bem como ao facto do CIICLAA contribuir
para que os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável possam ser atingidos,
designadamente através de serviços de informação climática, de apoio à decisão, com
resultados na protecção de vidas e de bens e no sector produtivo;
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Considerando ainda que o CIICLAA tem nas suas linhas de investigação específicas prioridades para o apoio ao desenvolvimento rural, energias renováveis e segurança alimentar e
que estas se interligam com a estratégia da CPLP;
Considerando também que um dos objectivos do CIICLAA é constituir-se como um centro
de formação especializada e de apoio à decisão em toda a problemática do clima.
variabilidade, alterações climáticas e medidas de adaptação, o que permitirá que os
decisores políticos da CPLP possam ter à sua disposição informação necessária para tomar
decisões fundamentadas que garantam a segurança das infraestruturas e bem-estar das
populações;
Notando que o Lema do CIICLAA é Investigar, para conhecer e Agir e que o saber técnicocientífico dos diversos investigadores e Técnicos especializados das diversas áreas das
ciências geoambientais da CPLP integrados nas Instituições Membros do CIICLAA, facilita o
desenvolvimento de investigação aplicada para responder ao sector empresarial através
Projectos customizados para necessidades especificas, bem como para responder aos
objectivos do desenvolvimento sustentável, nomeadamente os que relacionam a
informação de tempo e clima com a erradicação da pobreza, qualidade de vida , energias
renováveis e equilíbrio sustentável e, por isso ,os que estão relacionados com os objectivos
1, 2 , 3, 4, 7,11, 13 e 15;
Considerando ainda que o saber e capacidade científica do CIICLAA, no domínio das questões do Clima, da Variabilidade e das Alterações Climáticas e na sustentação científica de
estratégias de mitigação e adaptação, incluindo as que incorporem as preocupações do ultimo relatório do IPCC sobre a degradação dos solos com o consequente redução do teor em
matéria orgânica;
Considerando também que estas competências instaladas no CIICLAA , pelos seus Membros
possibilitam a formulação de projectos a submeter às diferentes fontes, com particular destaque para o GEF (em inglês, Global Environment Facility) e Fundo Verde para o Clima (GCF,
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da sigla em Inglês), por ser nestes onde se constata haver fundos significativos que não estão
a ser devidamente aproveitamos pelas instituições da CPLP ;
Os Presidentes/Directores Gerais/Directores dos Institutos de Meteorologia dos Países da
CPLP, Investigadores em representação de Universidades, Institutos Politécnicos, Centros
de Investigação e de outras Instituições, bem como Técnicos e Investigadores individuais,
reunidos na Universidade de Cabo Verde, de 24 a 26 de Setembro de 2019, para participarem no Fórum Clima/Variabilidade e Alterações Climáticas - Impactos na Economia na CPLP
e em África.
Recomendam:
1. Aos Membros Fundadores e Membros o estabelecimento de comunicação eficaz com
os Ministérios de Ambiente e Ministérios da Ciência e Tecnologia da CPLP, de modo que
estes e as Autoridades Nacionais Designadas para o Fundo Verde para o CLIMA (GCF),
possam reconhecer como sendo de interesse para os seus países os programas e projectos
regionais de caracter Multilateral do CIICLAA.
2. Ao CIICLAA o estabelecimento de Protocolos de Cooperação com esses Ministérios, dando
prioridade a um Protocolo com o Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, onde
se enquadre um Contrato Programa que contemple as necessidades das comunidades e
sectores sociais de Cabo Verde.
3. Apelar à Presidência Pro-Tempore Cabo-Verdiana da CPLP para que usando a sua
magistratura de influência garanta, a continuidade dos esforços feitos durante o Fórum,
para se assegurar, tão cedo quanto possível, os apoios às actividades do CIICLAA, de modo
a transmitir à próxima Presidência Pro-Tempore de Angola o CICCLAA em pleno
funcionamento, sendo para isso importante apoiar o seguinte conjunto de iniciativas
destinadas à mobilização de apoios:
a) Estabelecer como estratégia que os apoios para os dois próximos anos das
actividades do CIICLAA, sejam garantidos através de um mecanismo de cofinanciamento
interno envolvendo instituições públicas e privadas da CPLP, nomeadamente, agentes da
cooperação, Fundos Ambientais, Fundações e sector empresarial, permitindo deste modo a
continuidade das actividades:
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b) Convidar os Governos da CPLP a associar-se a um evento público de grande dimensão, a realizar no primeiro trimestre de 2020, subordinado ao tema “Estratégias da
Luta contra os efeitos das Alterações Climáticas na CPLP – O caso do Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a CPLP e África (CIICLAA) “. O Objectivo
deste evento é o da criação de condições para se concretizar o estabelecido na alínea a).
c) Reiterar o convite ao Secretário Geral das Nações Unidas para a organização conjunta com CIICLAA, com o suporte e institucional das Autoridades Governamentais de Cabo
Verde e da CPLP, com a brevidade possível, uma Conferência de Doadores para angariação
de apoios financeiros para os projectos do CIICLAA, através do estabelecimento de uma Linha Especial de Apoio à Investigação Climática e Alterações Climáticas na CPLP e
África.
d) Articular com o Secretariado Executivo da CPLP o apoio na estratégia de mobilização de recursos financeiros internacionais de diferentes fontes, o que inclui, verificar as
condições junto do GEF e GFC, para que a CPLP/CIICLAA possa ser creditado como Agência
de Execução de Projectos.
Esta Declaração depois de aprovada pelos participantes do Fórum, vai ser assinada, em
nome de todos, pelo Vice-Presidente do CG, Prof. Ricardo Tenório em representação do
Director Executivo do CIICLAA.

Vice-Presidente do CG
Prof. Ricardo Tenório, em representação do
Director Executivo do CIICLAA
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