
 

Um novo nome, mas o mesmo compromisso de colaboração 

 

Desde 1979, o Grupo Especialista em Reprodução para a Conservação (CBSG) vem ajudando a 

conservar as espécies ameaçadas e em perigo do mundo. 

 

Originalmente chamado de Grupo Especialista em Reprodução em Cativeiro, nossa rede de 

membros e parceiros ajudaram zoológicos e aquários a vincular suas atividades ex situ com 

atividades in situ para a conservação, e forneceram ferramentas para ajudá-los a manter 

populações geneticamente e demograficamente saudáveis. Em 1994, as atribuições do CBSG 

expandiram-se para incluir o fornecimento de conhecimentos especializados sobre a gestão de 

pequenas populações in situ. Para melhor refletir essa evolução, mudamos nosso nome de 

'Cativeiro' para 'Conservação', enquanto permanecemos focados no planejamento integrado da 

conservação de espécies para populações exsitu e in situ. 

 

Agora, o CBSG está sendo solicitado uma vez mais a expandir suas atribuições 

 significativamente. Dada a contínua deterioração do estado geral da vida silvestre e dos 

ambientes naturais do mundo, o planejamento da conservação de espécies é crucial e a 

necessidade de aumentar sua escala e eficácia é clara. 

 

A Comissão de Sobrevivência de Espécies (SSC) reconhece o valor dos processos de 

planejamento inclusivo e participativo do CBSG, e de nossa comunidade de especialistas em 

catalisar e orientar ações efetivas para as espécies. Diante disso, o presidente da SSC, Jon Paul 

Rodríguez, pediu ao CBSG que liderasse uma nova iniciativa para aumentar substancialmente a 

eficácia do planejamento de conservação do SSC. 

 

É uma tremenda honra para a rede do CBSG ser chamada a liderar este trabalho, e a aumentar 

nosso alcance e impacto em nome de todo o SSC. Estamos em condições de aceitar este desafio 

por causa da nossa comunidade de membros leais e comprometidos e de nossos doadores, que 

têm nos ajudado a moldar e apoiar nossa evolução. Esta comunidade, juntamente com colegas 

em toda SSC e IUCN, vai enfrentar o desafio. 

 

Considerando esta nova expansão em nossas atribuições e em consulta com o presidente da SSC, 

decidimos alinhar melhor nosso nome com nosso trabalho. 

 

Queremos que você esteja entre os primeiros a saber que em breve teremos um novo nome: 

 Grupo Especialista em Planejamento para a Conservação (CPSG). 

 



Além da substituição da palavra "reprodução" por "planejamento", nossa base de membros está 

se expandindo para receber especialistas em planejamento de toda a SSC, e estamos 

incrementando o componente de treinamento de nosso trabalho, abraçando e desenvolvendo 

novas ferramentas e processos e ampliando nosso foco para além do planejamento de uma única 

espécie, indo em direção ao planejamento multiespecífico. O que não mudará é o nosso 

compromisso com o planejamento integrado da conservação de espécies (agora denominado 

Abordagem de Plano Único), nossos princípios de colaboração, ciência sólida e facilitação neutra, 

e nossa missão de salvar espécies ameaçadas aumentando a eficácia dos esforços de conservação 

em todo o mundo. 

 

Jean-Baptiste Alphonse Karr, crítico, jornalista e romancista francês do século XIX escreveu: 

"Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais." Mudança e constância são dois 

lados da mesma moeda, e esta mudança na nossa responsabilidade dentro da SSC não poderia 

acontecer sem a constância de nossos membros ativos e dedicados. Essa colaboração e suporte 

permanecem essenciais para o CPSG. Somente trabalhando juntos podemos mudar o futuro das 

espécies ameaçadas de extinção. 

 

Muito obrigado por dar este passo monumental conosco! 

Onnie 

 


