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Neste Dia Internacional para a Diversidade Biológica em 2015, nós, os participantes na conferência
Africa Rising: Mobilizando Dados de Biodiversidade para o Desenvolvimento Sustentável, realizada na Cidade
do Cabo, África do Sul, entre 19 e 22 de Maio de 2015, acordamos que a qualidade da tomada de decisões
depende da qualidade da informações consideradas, e desde modo, declaramos a nossa visão para 2030 de
um mundo no qual a informação sobre biodiversidade contribui plenamente para o desenvolvimento
sustentável em África. Especificamente, desejamos que:
• Os Governos subscrevem os princípios do acesso livre e aberto à informação sobre biodiversidade.
• Os decisores de políticas são informados adequadamente para responder de forma efetiva às alterações
ambientais globais.
• Os países são suficientemente capacitados para medir e acompanhar o estado e tendência da
biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas.
• Considerações sobre a biodiversidade são integrados em todas as decisões de planeamento
• Todos os setores da sociedade podem contribuir para e beneficiar de uma oferta global de conhecimento
sobre biodiversidade derivado da observação da Terra.
A biodiversidade é o alicerce do desenvolvimento sustentável. Em África, a biodiversidade contribui
intensamente para o bem-estar e segurança humana, apoiando setores vitais incluindo a agricultura, as
pescas, a silvicultura, a água, a saúde pública, o turismo e a energia. Próxima das pessoas, a biodiversidade
é o nosso maior património. Se gerida de forma sábia, poderia proporcionar uma onda de oportunidades na
economia verde, reforçando a resiliência dos meios de subsistência, e catalisando o desenvolvimento
sustentável em todo o continente.
Os dados são a moeda da era da informação. A revolução global de dados apresenta novas oportunidades
para a tomada de decisão baseada na evidência, cidadania ativa, transferência de tecnologia, educação e
investigação científica.
Défices de dados críticos prejudicam a tomada de decisões. Alcançar o desenvolvimento sustentável em
África irá exigir informação relevante e confiável sobre biodiversidade assim como produtos e serviços
adequados disponibilizados aos investigadores, gestores de recursos naturais e decisores de políticas em
formatos prontos a utilizar.
A cooperação regional pode estimular a acção coordenada. Ao trabalhar juntos, podemos reunir recursos,
partilhar a especialização, aumentar a capacidade e progredir de forma eficiente para os seguintes objetivos:
• A tomada de decisões baseada na evidência e apoiada por um diálogo coordenado entre ciência e política
dentro e fora do setor da biodiversidade
• O reforço das capacidade em toda a cadeia de valor da informação para capacitar as partes interessadas de
forma a produzir e tornar acessível dados precisos de biodiversidade para o desenvolvimento sustentável
• Mobilizar e tornar acessíveis de forma aberta os dados de biodiversidade relevantes para apoiar a educação, investigação e a tomada de decisões para o desenvolvimento sustentável
• Alavancar o financiamento sustentado
África poderia liderar o mundo na gestão da informação sobre biodiversidade. O nosso continente está em
explosão com a engenho humano e cheio de riqueza dos recursos naturais. Vamos destravar o potencial
da informação da biodiversidade para ajudar a garantir um futuro sustentável para todos. É a nossa
responsabilidade.
• Para obter mais informações, entre em contato bid@gbif.org •

