
Introdução
Os Planos Nacionais de Acção para o Elefante
(NEAPs) só podem ser levados a cabo com sucesso
quando estão claramente ligados ao
desenvolvimento de economias de vida selvagem, e
quando as falhas nos recursos são preenchidas, de
modo a garantir os níveis de investimento planeados.
Dado que os recursos necessários para implementar
os NEAPs são provavelmente subestimados e sub-
financiados, estas notas orientadoras descrevem as
opções para a mobilização de recursos.

Notas
Orientadoras

NEAP 
para a 

Mobilização
Nacional de 

Recursos
Nota Objectiva

▪ Recursos do NEAP requerem parcerias fortes 
entre as autoridades nacionais e os doadores 
tradicionais e não-tradicionais; 

▪ Doadores primários a promover a Protecção do 
Elefante, incluindo o Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas, Agências 
Globais para o Ambiente, União Europeia, 
Agência Norte-Americana para o 
Desenvolvimento Internacional, Banco Mundial e 
Governo do Reino Unido. 

▪ Ligar os NEAPs às Metas de Desenvolvimento 
Sustentável (SGDs) é vital e implica o 
favorecimento de economias de vida selvagem; 
com protecção do elefante e com a abordagem 
de fazer parte da conservação da paisagem;

▪ Autoridades Nacionais têm de empregar a 
Mobilização de Especialistas de Recursos para o 
NEAP, formados em procurar doadores e nas 
‘Chamadas para Propostas’ com uma 
compreensão detalhada dos procedimentos 
nacionais e de procura de doadores; 

▪ Há uma mudança crescente para o financiamento 
combinado; veiculando financiamento público e 
privado para conservação, e novos modelos de 
financiamento devem ser explorados para 
alavancar o capital privado; 

▪ Links para documentos online de mobilização de 
recursos estão incorporados nesta Nota 
Orientadora  e devem ser usados para melhor 
abordar e  informar um parceiro de 

Falhas nos Recursos

Esta Nota Orientadora procura fornecer toda a 
informação necessária para que as autoridades 
nacionais relevantes se envolvam com os doadores 
bilaterais e multilaterais, instituições financeiras 
internacionais e outros parceiros financeiros para 
preencher as falhas nos recursos. 

TÓPICOS PRINCIPAIS

Uma parte crítica de atribuir recursos aos NEAPs é 
ter a certeza que as prioridades  e custos das 
actividades a serem seleccionadas estão alinhadas 
com os objectivos do Plano de Acção para o Elefante 
Africano (AEAP) e focadas em maximizar o impacto. 
Isto significa que tem de haver um alinhamento 
entre as actividades que vão decorrer e os 
resultados esperados, assim como ligações claras de 
como essas actividades serão provavelmente 
financiadas.  
A estratégia de mobilização de recursos para cada 
NEAP concentra-se em como financiar as falhas de 
recursos só. Obviamente, o tamanho da falha do 
recurso depende da selecção de acções prioritárias, 
e é importante não superestimar nem subestimar as 
necessidades. O ponto crítico aqui é construir 
economias de vida selvagem sustentáveis, dispondo  
de fundos públicos e privados e, como tal, os custos 
do NEAP deveriam, por isso, fazer frente às 
necessidades financeiras, tanto as públicas como as 
privadas. Finalmente, como a maioria dos NEAPS são 
já substancialmente financiados pelo Governo e 
parceiros de cooperação, em larga medida esta nota 
está focada em como mobilizar recursos para 
actividades  que ainda não foram financiadas.



Mobilizando recursos para apoiar economias sustentáveis, baseadas na vida 
selvagem, pode ser pioneiro através de NEAPs. Para que isso aconteça, não 

só o NEAP deve estar alinhado com o Plano de Acção para o Elefante 
Africano (AEAP), como também apresentar um modelo de negócio que 

atraia o financiamento.



Uma vez que a lacuna de recursos esteja
suficientemente calculada, a próxima tarefa é as 
autoridades nacionais identificarem o financiador mais
provável para as actividades não-financiadas. Há várias
opções que podem ser exploradas, conforme descrito
abaixo:

1. Trabalhar com o Ministro das Finanças para 
aumentar as alocações de recursos do orçamento
nacional para o NEAP;

1. Construir relações com os principais parceiros das 
Nações Unidas e de cooperação internacional para 
desbloquear novos fluxos de recursos;

1. Identificar investidores privados, através do 
diálogo público-privado direccionado para o 
desenvolvimento de modelos de parcerias público-
privadas.

A secção a seguir fornece orientação às autoridades
sobre a mobilização de recursos para cada uma das 
três opções descritas acima. A construção de 
capacidades nacionais para fortalecer a estrutura do 
investidor é fundamental, assim como a aprendizagem
dos processos de aquisição únicos do avaliador para 
cada entidade.

A mobilização de recursos refere-se a todas as 
actividades envolvidas na obtenção de recursos novos
e adicionais para sua organização. Também envolve um 
melhor uso e maximização dos recursos existentes.

A mobilização de recursos é muitas vezes referida
como "desenvolvimento de novos negócios".

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) estabeleceu uma parceria 
estratégica com o EPI para apoiar o financiamento dos NEAPs. Esse relacionamento não 
apenas fornece um canal para obtenção de financiamento, mas também fornece acesso ao 
sistema da ONU; para apoiar a mobilização de recursos. Em particular, os NEAPs apoiam o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15; Vida na Terra. As metas da Meta 15 com as 
quais os NEAPs se alinham são fornecidas abaixo:

ENVOLVER OS FINANCIADORESFinanciar Economias 
Sustentáveis
Como mencionado acima, todo o modelo de negócios 
para os NEAPs deve-se concentrar na criação de 
economias viáveis para a vida selvagem. Seja ao nível de 
parques nacionais, áreas de conservação, áreas 
protegidas de corredores de vida selvagem, Os NEAPs 
devem desenvolver conjuntos de actividades, além da 
conservação pura, com o objectivo de acelerar a recolha 
de receitas; que podem ser colocadas nas actividades de 
conservação e protecção. Para que isso aconteça, a 
estratégia de mobilização de recursos deve representar 
uma avaliação honesta das necessidades futuras de 
recursos, além do que as autoridades possam considerar 
como estando imediatamente ao alcance. Essa 
abordagem é importante pelas razões descritas abaixo:

▪ A previsão de que as necessidades de recursos com 
base na premissa de que apenas recursos limitados 
estarão disponíveis levará a resultados abaixo do 
ideal e irá afectar negativamente a sustentabilidade;

▪ Existem recursos inexplorados consideráveis que as 
autoridades nacionais ainda precisam de 
desbloquear, e, no entanto, esses recursos podem 
ser importantes em termos de sustentação a longo 
prazo; 

▪ Os fluxos de capital privado para os parques são 
muitas vezes baseados no fortalecimento do modelo 
de negócios do parque e através de concessões, 
nenhum dos quais requer financiamento estatal.

Idealmente, quando um plano de negócios é 
desenvolvido para a protecção nacional dos elefantes -
com base numa abordagem baseada na paisagem - o 
recurso real necessário para impulsionar um modelo 
mais sustentável surgirá como parte do exercício de 
cálculo de custos. Neste ponto, a lacuna de recursos 
representará um ‘envelope de recursos’ em volta do 
qual as autoridades podem atrair mais financiamento.  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS 
NAÇÕES UNIDAS (UNDP)

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS



O Representante do UNDP no país é informado pela 
EPI e está disponível para atender às autoridades 
nacionais para discutir como preencher as lacunas de 
recursos para os NEAPs.

Além disso, como a EPI é agora uma janela dentro da 
iniciativa da Lion’s World Share Global Wildlife do 
UNDP, a rota preferida para a captação de recursos é 
através deste Multi Partner Trust Fund (MPTF). Mais 
detalhes estão disponíveis sobre a Acção do Lions 
através do Secretariado da EPI.

Descarregue ‘Support to the Implementation of the 
Sustainable Development Goals’ da UNDP aqui. 

Contacte a Pessoa Focal da EPI UNDP:  
rms@elephantprotectioninitiative.org 

A 7ª Plataforma sobre o Meio-Ambiente Global (GEF-7) mantém um foco claro em desenvolver economias de vida selvagem
sustentáveis, através de uma abordagem integrada. Investimentos em Áreas Focais incluem:
Biodiversidade Divulgada em Sectores Prioritárias; 
▪ Programa Global de Vida Selvagem (prevenir a extinção de espécies ameaçadas, 

e desenvolvimento de uma vida selvagem sustentável;
▪ Avaliação e contabilidade de Capital Natural;
▪ Uso Sustentável de Recursos Genéticos Vegetais e Animais;
▪ Conservação Inclusiva
Um dos Programas de Impacto no qual os NEAPs podem mobilizar recursos é o "Programa de Impacto na Gestão
de Florestas Sustentáveis (Amazónia, Bacia do Congo e Paisagens Sustentáveis da Terra Seca).

INFORMAÇÃO ÚTILUNDP
CONTINUAÇÂOED...

▪ Até 2030, garantir a conservação dos ecossistemas de 
montanha, incluindo a sua biodiversidade, a fim de 
aumentar a sua capacidade de proporcionar benefícios 
essenciais para o desenvolvimento sustentável;

▪ Adoptar medidas urgentes e significativas para reduzir a 
degradação dos habitats naturais, deter a perda de 
biodiversidade e, até 2020, proteger e prevenir a 
extinção de espécies ameaçadas;

▪ Tomar medidas urgentes para acabar com a caça furtiva 
e o tráfico de espécies protegidas de flora e  fauna e 
abordar, tanto a procura, quanto a oferta de produtos 
ilegais da vida selvagem;

▪ Até 2020, integrar os valores do ecossistema e da 
biodiversidade no planeamento nacional e local, 
processos de desenvolvimento, estratégias de redução 
da pobreza e contas;

▪ Mobilizar e aumentar significativamente os recursos 
financeiros de todas as fontes para conservar e utilizar 
de forma sustentável a biodiversidade e os 
ecossistemas;

▪ Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e 
em todos os níveis para financiar a gestão florestal 
sustentável e fornecer incentivos adequados aos países 
em desenvolvimento para promover tal gestão, 
inclusive para conservação e reflorestamento;
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Leia mais sobre a Parceria Estratégica África-UE aqui.  

Em África, a União Europeia compromete recursos para 
o desenvolvimento internacional através do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (EDF). O EDF  é o 
principal instrumento da UE para fornecer ajuda ao 
desenvolvimento de países de África, Caraíbas e 
Pacífico (ACP) e para os países e territórios 
ultramarinos (OCTs). O EDF  financia actividades de 
cooperação nos domínios do desenvolvimento 
económico, do desenvolvimento social e humano, bem 
como da cooperação e integração regionais, e passa a 
apresentar dados sobre o desempenho dos CDGs. É 
financiado por contribuições directas dos Estados-
Membros da UE, de acordo com uma quota de 
contribuição, e é coberto pelas suas próprias regras 
financeiras. O total dos recursos financeiros do 11.º 
EDF  é de 30,5 mil milhões de euros para o período 
2014-2020.

O EDF é estabelecido no âmbito de um acordo internacional entre a UE e os seus países parceiros. Este Acordo de 
Parceria ACP-UE - também conhecido como "Acordo de Cotonou" - foi concluído em 2000 e é revisto de cinco em cinco 
anos.

UNIÃO EUROPEIA (EU)GEF-7 
CONTINUAÇÃO...
O GEF-7 Programming Directions está à procura do 
máximo impacto nas suas áreas focais, através de meio 
de programação integrada.

A estratégia do GEF2020 argumenta que alcançar os 
objetivos dos acordos ambientais multilaterais exige que 
o GEF apoie as prioridades dos países que, em última 
instância, visam atacar os vectores da degradação 
ambiental de maneira integrada. Por esse motivo, as 
áreas focais, que continuam a ser a principal 
característica organizadora das Directrizes da 
Programação do GEF-7, proporcionam aos países a 
oportunidade de participar nos “Programas de Impacto” 
seleccionados, com foco em:
i. Sistemas de Alimentos, Uso de Terra e Restauração; 
ii. Cidades Sustentáveis; e
iii. Gestão de Floresta Sustentável. 

Os Programas de Impacto são projectados para ajudar os 
países a procurar abordagens holísticas e integradas para 
a mudança transformacional desses sistemas-chave, de 
acordo com as prioridades nacionais de desenvolvimento 
dos países.

Mais de talhes no programa GEF-7 pode ser encontrado 
aqui.  

ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO EUROPEU (EDF)

A Direcção-Geral da Cooperação Internacional e Desenvolvimento da Comissão (DG DEVCO) é responsável pela 
concepção da política europeia de cooperação e desenvolvimento a nível internacional e pela prestação de ajuda em 
todo o mundo.

Mais sobre AIDOC pode ser encontrado aqui. 
O envolvimento da EU em financiar os  NEAPs vai requerer que as autoridades dos parques nacionais, conservação e 
ambiente cooperem com o Ministro das Finanças ou Economia, onde National Authorizing Officer (NAO) reside.. 

EU DG-DEVCO

A Estratégia Conjunta África-UE (JAES)
foi lançada na Cimeira África-UE
em Lisboa, em 2007, e expõe as
intenção de ambos os continentes para 
se movimentarem para além de uma relação
doador/receptor, no sentido de cooperar
a longo prazo em conjunto, interesses mútuos e 
complementares. É baseado em princípios de propriedade, 
parceria e solidariedade e sua adopção marca uma nova 
fase nas relações África-UE.
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https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
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Regional Indicative Program (RIP):  
Além dos NIPs, a UE estabeleceu também os RIPs  em 
África, em torno dos quais podem ser implementadas 
questões e prioridades estratégicas a nível regional. 
Como o elefante e a protecção mais ampla da vida 
selvagem são questões transfronteiriças, os NEAPs 
poderiam ser financiados através dos RIPs e envolver o 
Secretariado da EPI  como uma abordagem regional 
implica a cooperação entre múltiplas autoridades 
nacionais.

Leia o Programa Indicativo Regional para a África 
Oriental, África Austral e Oceano Índico (2014 – 2020) 
aqui e sobre o RIP de África Ocidental  aqui. 

Chamadas para Propostas:: 
Para além das dotações do NIP e do RIP para o EDF, a 
UE também também convida  à apresentação de 
propostas que incluem um vasto conjunto de 
actividades, muitas das quais estão alinhadas com os 
NEAP.
Como os convites à apresentação de propostas visam 
acções sem fins lucrativos, as autoridades nacionais 
devem estar atentas a essas oportunidades e em 
estabelecer parcerias com qualquer uma das duas 
agências do Secretariado da EPI. (Conservation 
International or Stop Ivory).  

Additional information can be provided by EPI’s 
Knowledge and Economic Partner Geopolicity Inc.

UNIÃO EUROPEIA  (UE)ENVOLVER 
A UE…
O NAO é a contraparte nacional da Comissão Europeia e, 
por conseguinte, lidera a debate para o Governo alinhar 
as prioridades de cooperação do Governo e da UE. Para 
que os NEAP sejam financiados pela UE, devem, por 
conseguinte, ser alinhados pelos Programas Indicativos 
Nacionais (NIPs) ou pelos Programas Indicativos 
Regionais (RIPs).

O NAO, NIPs e RIPs are estão resumidos abaixo:

National Authorizing Officer (NAO): 
Para que as lacunas de recursos sejam consideradas para 
financiamento pela UE, as autoridades do parque 
nacional, meio ambiente e conservação precisam de 
envolver o seu Ministro de Finanças e NAO, para 
assegurar o apoio político para envolver também  a 
Delegação e Embaixador da UE, para a consideração 
consideração de introduzir os NEAPs no NIP. O melhor 
ponto de entrada refere-se ao apoio da UE aos SDG 15, 
14 ou 13. O envolvimento do NAO é um primeiro passo 
necessário para apresentar os NEAP aos funcionários da 
UE e para iniciar o processo através do qual os NEAP 
podem ser inseridos no NIP. Uma vez que o NEAP é 
mencionado no NIP, a UE pode considerar apoiá-lo. No 
entanto, para que isso aconteça, a protecção dos 
elefantes precisará estar vinculada a esforços mais 
amplos de conservação da paisagem e a economias 
sustentáveis da vida selvagem.

National Indicative Program (NIP):
Tradicionalmente, os NIPs concentravam-se em 3 a 5 
prioridades estratégicas, muitas vezes,  incluídas na 
governação, agricultura, educação ou saúde. Com o novo 
quadro de investimento do SDG, no entanto, o número 
de prioridades está aumentando. Para que a UE 
considere o apoio aos NEAPs regularmente, é necessário 
argumentar que o investimento na protecção dos 
elefantes tem multiplicadores mais amplos, por exemplo, 
a melhoria da economia nacional, desenvolvimento 
comunitário, conservação da biodiversidade e dos 
recursos naturais ou estabilidade do Estado. Uma vez 
que o NEAP foi localizado dentro do NIP, pelo menos em 
teoria, esta seria então uma prioridade conjunta que 
pode ser financiada através do EDF.
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A Estrutura de Parceria com o País (CPF) do Grupo 
Banco Mundial visa tornar o nosso modelo orientado 
para o país mais sistemático, baseado em evidências, 

selectivo e focado nos objectivos comuns do Banco, de 
acabar com a pobreza extrema e aumentar a 
prosperidade partilhada de forma sustentável.

O CPF substitui a Estratégia de Assistência ao País 
(CAS). Usado em conjunto com um Diagnóstico 
Sistemático de País (SCD), o CPF orienta o apoio do 
Grupo Banco Mundial (WBG) a um país membro.

Leia mais sobre as Estratégias de Países aqui, e 

Procedimentos Políticos aqui.

PARCERIAS COM PAÍSESO BANCO 
MUNDIAL
O Banco Mundial é um banco para o  governo e tem
demonstrado crescente interesse em integrar as 

actividades da vida selvagem nos planos nacionais de 
investimento.

O Banco Mundial estabeleceu um Programa Global de 
Vida Selvagem (GWP) e publicou recentemente um 
trabalho sobre "Cultivar Turismo Baseado na Vida 
Selvagem de Forma Sustentável". Leia mais sobre o 
GWP aqui e o trabalho no turismo de vida selvagem
aqui. 

Colectivamente, os países do GWP constituem um 
repositório incrível de biodiversidade e potencial para o 
desenvolvimento sustentável. A plataforma integrada
do programa apoia os governos nacionais, Ministérios
do Meio Ambiente e Recursos Naturais e o 
Departamento de Vida Selvagem e Áreas Protegidas em
19 países. Em África, o GWP tem programas em
Botswana, Camarões, Etiópia, Gabão, Quénia, Malaui, 
Mali, Moçambique, República do Congo (WBG), 
República do Congo (UNDP), África do Sul, Tanzânia, 

Zâmbia e Zimbabwe..

O GWP colabora com os parceiros de desenvolvimento
no terreno, para reduzir os impactos da caça e do tráfico
de animais selvagens e promove actividades de 
subsistência para as  comunidades locais. As agências
implementadoras que canalizam os fundos para os
governos ou outros parceiros para os projectos
nacionais são o Grupo Banco Mundial, o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP), o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UN 
Environment) e o Banco Asiático de Desenvolvimento
(ADB). 

O GWP trabalha com o Consórcio Internacional para o 
Combate ao Crime contra a Vida Selvagem (ICCWC), 
doadores e parceiros de conservação para implementar
uma abordagem integrada para a conservação da 
biodiversidade, prevenção do crime contra a vida
selvagem e desenvolvimento sustentável, incluindo: The 

Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Secretariat;
International Union for the Conservation of Nature

(IUCN); Traffic; WildAid; Wildlife Conservation Society 

(WCS); World Wildlife Fund (WWF).

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=3630&ver=current
http://www.worldbank.org/en/programs/global-wildlife-program
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/01/growing-wildlife-based-tourism-sustainably-a-new-report-and-qa
https://www.cites.org/
https://www.iucn.org/
http://www.traffic.org/
http://www.traffic.org/
https://www.wcs.org/
https://www.worldwildlife.org/


USAID geralmente segue os seguintes passos (alguns

passos podem se sobrepôr): 

Passo 1. Design de Projecto:  

As Missões da USAID desenvolvem uma Estratégia de 

Cooperação para o Desenvolvimento do País (CDCS) 

abrangente, com contribuições substanciais de 

governos parceiros, indústria, sociedade civil e 

parceiros de desenvolvimento , no sentido de 

compreender os desafios e recursos disponíveis. A 

partir do CDCS, a USAID desenvolve projectos e 

actividades para criar um plano de aquisição e 

assistência (A&A).

Passo 2. Identificar os Requisitos:
A USAID trabalhará para definir os resultados a serem

alcançados através de actividades distintas, que podem

ser obtidas através de um prémio de assistência ou

aquisição. Aquisição refere-se à obtenção de bens e 

serviços, através de vários tipos de contratos, para o 

uso ou benefício da Agência. As organizações

interessadas enviam uma proposta em resposta a 

Chamada de Propostas (RFP) que declara os requisitos

da Agência e como a USAID avaliará e seleccionará o 

licitante bem-sucedido. A USAID, geralmente, exerce

um nível alto de controlo sobre o parceiro na obtenção

de resultados.

A Assistência refere-se à transferência de fundos (ou

outros valores) da USAID para outra parte, para a 

implementação de programas que contribuam para o 

bem comum e para o avanço dos objectivos da Lei de 

Assistência Externa. As organizações interessadas

enviam uma solicitação em resposta a uma Declaração

Anual do Programa (APS) ou Notificação de 

Oportunidade de Financiamento (NOFO), que fornece

uma descrição do programa e como a USAID avaliará e 

selecionará o candidato bem-sucedido. A USAID não

precisa do envolvimento substancial com a 

implementação do programa para subsídios. A USAID 

está substancialmente envolvida com o destinatário na

implementação do programa com acordos de 

cooperação.

ABORDAGEM EM PASSOSBANCO MUNDIAL
CONTINUAÇÃO...
Enquanto o Conselho e Secretariado da EPI estão a 

desenvolver relações com o Programa Mundial de Vida 

Selvagem (GWP) do Banco Mundial, as autoridades

nacionais são encorajadas a aproximar-se  do Director do 

Banco Mundial e a apresentar o NEAP à Equipa de Países

do Banco Mundial, com o objectivo de envolver a Equipa

do Banco, para ver se um Documento de Avaliação do 

Projeto (PAD) pode ser desenvolvido; para financiar

investimentos críticos.

Embora o ciclo de programação para o apoio do Banco 

Mundial dependa de um acordo formal entre o Banco e o 

Ministério das Finanças, e possa levar de 12 a 18 meses

para ser implementado, esse parceiro estratégico de 

longo prazo é desejável para a estrutura de 

investimentos da AEAP e NEAP.

USAID é um dos maiores doadores do mundo, com um 

interesse considerável nos africanos e em proteger a vida

selvagem e conservar a natureza.

Como parceiro estratégico, a USAID deve ser considerada

um parceiro privilegiado para apoiar os NEAP, dado o seu

apoio aos governos anfitriões através do programa de 

pequenas doações.

Felizmente, a USAID apoia acções e parceiros em todas

as áreas sob a estrutura objectiva do Plano de Acção do 

Elefante Africano (AEAP), incluindo conservação da vida

selvagem, biodiversidade, contra a vida selvagem, 

silvicultura e tráfico. A USAID tem programas em

andamento em vários países, e chegar aos colaboradores

da USAID será o primeiro ponto de entrada para o 

financiamento de recursos.

UNITED STATES 
AGENCY FOR 
INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT



STEP WISE APPROACH

Passo 3. Pesquisa de Mercado:  
A USAID realiza pesquisas de mercado para
determinar a melhor forma de implementar
objectivos de desenvolvimento para a entrega
de assistência estrangeira. Durante este passo, a USAID
adquire informações sobre o nível de capacidade local 
disponível e a participação de pequenas empresas, bem
como a viabilidade do requisito. Para obter mais
informações, consulte ADS 302. Embora não
especificamente identificada como “pesquisa de 
mercado” para assistência, a USAID pode entrar em
contato com possíveis candidatos e usar o Grants.gov
para coletar comentários e feedback sobre programas
específicos propostos.

Passo 4. Previsão de negócios da agência
Uma vez que a Agência tenha decidido exercer uma
actividade, informamos ao público por meio da Previsão
de Negócios da Agência. A previsão fornece informações
preliminares sobre a actividade planeada.

Passo 5. Solicitação: 
TA solicitação (RFP, NOFO ou APS) fornece uma
descrição do requisito ou programa e como a USAID 
avaliará candidato. A USAID usa os seguintes métodos
para publicar a solicitação:
• Oportunidades para Propostas: FBO.gov é onde a 

USAID coloca a maioria das oportunidades de 
contrato da Agência;

• Aviso de Oportunidades de Financiamento e 
Declarações Anuais do Programa: Grants.gov é onde a 
USAID libera um NOFO ou um APS. Um NOFO é
geralmente para um programa específico e aberto
por um tempo limitado. Um APS é normalmente
aberto por um ano e destina-se a incentivar
documentos conceptuais numa gama mais ampla de 
programas antes de um segundo estágio de 
apresentação de uma candidatura completa para os
documentos conceptuais considerados
potencialmente viáveis.

Passo 6. Avaliação:
Como parte da revisão da proposta técnica, os critérios
típicos de avaliação incluem o seguinte:
i. Performance no Passado (não tem de ser

performance com a USAID)
ii. Abordagem Técnica
iii. Pessoal
iv. Capacidade corporativa
v. Planos de administração.

A USAID fornece os critérios que usará para tomar uma
decisão de concessão em cada solicitação. Os critérios
de solicitação incluem fatores técnicos e de 
custo/preço e vão especificar a importância relativa
aos vários factores.

Passo 7. Negociação: 
A autoridade nacional do NEAP pode ser contactada
por um Oficial de Contratos ou Contratos (CO AO) se 
sua proposta ou solicitação estiver sendo considerada
para um prêmio. Os Funcionários de Contratação e 
Acordo serão a principal interface da sua organização
para fazer negócios com a USAID. Se a USAID quiser
negociar com sua organização antes de decidir se deve
ou não outorgar a você, sua organização deve
conhecer nossas políticas que se tornarão parte do 
contrato ou prêmio de assistência.

Passo 8. Prémo:  
Quando os passos acima forem concluídos, a USAID 
concederá fundos à organização seleccionada. Na 
maioria dos casos, a organização será convidada para 
uma conferência pós-prémio para discutir a 
implementação e esclarecer quaisquer perguntas
sobre a organização.

Além disso, durante todo o período de 
implementação, a organização pode entrar em contato
com o Representante do Prémio ou do Contrato
(COR/AOR), designado para orientação técnica. Todas
as questões relativas à adjudicação devem ser dirigidas
ao Contratante ou ao Director do Contrato. Caso a 
organização não consiga chegar a um acordo com os
directores acima mencionados, você pode entrar em
contato com a Agência Ombudsman.

Endereços das várias Missões Africanas em USAID 
podem ser encontradas aqui.

https://www.usaid.gov/mission-directory


O Departamento do Governo do Reino
Unido para Meio Ambiente, Alimentação
e Assuntos
Rurais (DEFRA) e Departamento do Reino
Unido para o Desenvolvimento Internacional (DFID)
tem interesse estratégico na vida selvagem,
conservação e protecção. Além disso, o Governo do 
Reino Unido desempenhou um papel fundamental no 
apoio ao PAI, está empenhado em ver o êxito dos NEAP 
como elementos essenciais para um PAE eficaz e está a 
assumir um papel de liderança no combate ao
comércio ilegal de vida selvagem. É importante
ressaltar que o DEFRA e o DFID uniram forças para 
proibir as vendas de marfim no Reino Unido.

O Departamento do Meio Ambiente, Alimentos e 
Assuntos Rurais do Reino Unido, Foreign and 
Commonwealth Office e o Departamento para o 
Desenvolvimento Internacional realizou a Conferência
sobre Comércio Ilegal de Vida Selvagem em outubro de 
2018, na qual a reunião inaugural do Grupo Consultivo
EPI  foi lançada. Esta foi a 4ª conferência consecutiva
sobre o IWT,  depois de Londres em 2014 até Kasane 
em 2015 e Hanoi em 2016, com o objectivo de reunir
os líderes internacionais e garantir compromisso
político para pôr fim ao IWT.

O Governo do Reino Unido tem várias Chamadas de 
Propostas para o Fundo de Desafio do Comércio Ilegal
de Vida Selvagem e Iniciativas de Darwin.

FUNDO DE DESAFIO IWT UK 
GOVERNMENT As principais áreas que recebem recursos por meio de 

parceiros incluem as seguintes actividades:

Desenvolver modos de vida sustentáveis e 
desenvolvimento económico, especialmente por:
▪ Apoiar alternativas para se envolver no comércio 

ilegal de vida selvagem;
▪ Encorajar a conservação da vida selvagem liderada 

pela comunidade, incluindo a retenção de benefícios 
nas comunidades locais;

▪ Abordar os desafios do conflito entre humanos e 
animais selvagens.

Fortalecer a aplicação da lei, especialmente por:
▪ Abordar o problema da corrupção;
▪ Construir capacidade para prevenir fluxos financeiros 

ilícitos de comércio ilegal de vida selvagem;
▪ Melhorar a aplicação da lei e controlo nas fronteiras 

nos países  de origem, trânsito e de destino.

Reduzir a procura de produtos de vida selvagem: 
▪ Fazer intervenções baseadas na evidência para a 

reduzir a procura de produtos IWT;
▪ Trabalhar com negócios para manter os produtos IWT 

fora da cadeia comercial; e,
▪ Estabelecer parcerias entre os países de origem, 

trânsito, trânsito e destino. 



A Iniciativa Darwin é um esquema de subsídios do 
governo do Reino Unido que ajuda a proteger a 
biodiversidade e o ambiente natural em países em 
desenvolvimento. A iniciativa financia projetos que 
ajudam países ricos em biodiversidade, mas pobres em 
recursos financeiros, a atingir seus objectivos sob uma 
ou mais das seguintes convenções sobre 
biodiversidade:

▪ Convention on Biological Diversity (CBD)
▪ Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Flora and Fauna (CITES)
▪ Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing
▪ International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture
▪ Ramsar Convention on Wetlands
▪ Convention on the Conservation of Migratory 

Species of Wild Animals (CMS)

Para questões sobre política, contacte o Secretariado 
Darwin no Departamento de Alimentação e Assuntos 
Rurais. Email: darwin@defra.gsi.gov.uk

Para questões relacionadas com candidaturas a 
projectos, contacte a equipa de candidaturas. Email: 
darwin-applications@ltsi.co.uk

Para questões relacionadas com projectos novos já 
existentes, contacte os administradores dos projectos. 
Email: darwin-projects@ltsi.co.uk

Mais sobre a Iniciativa Darwin pode ser encontrada 
aqui.

DFID COUNTRY PROGRAMSDARWIN INITIATIVE
Os Programas para Países do DFID apoiam cada vez mais 
os investimentos em clima e biodiversidade, e as 
autoridades nacionais fariam bem em envolver as 
Equipas de Países do DFID para discutir opções de apoio 
estratégico.

O processo preferido é que o Director do NEAP chegue 
ao Gerente do Programa de País do DFID, organize a 
apresentação do NEAP ao pessoal-chave e discuta como 
os NEAPs se encaixam no programa de investimento já 
estabelecido. Os assessores do DFID poderão aconselhar 
de forma competente a equipa do NEAP sobre possíveis 
opções de financiamento, e podem até mesmo fazer 
apresentações a outros doadores. De antemão, detalhes 
de fundos, países, setores, organizações elegíveis e valor 
do financiamento podem ser encontrados aqui. 

Exemplos de programas de investimento do DFID que 
podem coincidir com os objectivos do NEAP são 
fornecidos abaixo:

Southern Africa Trust
A Southern Africa Trust fornece subsídios a organizações 
da sociedade civil representando a pobre política de 
desenvolvimento na região. 

UK Aid Connect
UK Aid Connect will support consortia to create 
innovative solutions to complex development challenges 
that deliver real change to poor people’s lives.

Forest Governance, Markets and Climate Programme
FGMC vai fornecer uma nova rodada de subsídios que 
apoiam as reformas de governo e mercado que reduz o 
uso ilegal de recursos florestais e beneficia as pessoas 
com poucos recursos financeiros. 

http://www.cbd.int/
http://www.cites.org/
http://www.cbd.int/abs/
http://www.planttreaty.org/
https://www.ramsar.org/
https://www.cms.int/
mailto:darwin@defra.gsi.gov.uk
mailto:darwin-applications@ltsi.co.uk
mailto:darwin-projects@ltsi.co.uk
https://www.gov.uk/government/groups/the-darwin-initiative
https://www.gov.uk/international-development-funding
https://www.gov.uk/international-development-funding/southern-africa-trust
https://www.gov.uk/international-development-funding/uk-aid-connect
https://www.gov.uk/international-development-funding/forest-governance-markets-and-climate-2015-grants-round


Há uma mudança crescente para o financiamento combinado, onde fundos públicos e privados são reunidos para
reduzir o risco para o sector privado; a fim de aumentar as taxas de investimento. Exemplos de fundos que poderiam
ser abordados em relação às actividades do NEAP do sector privado incluem, mas não se limitam a:

Global Innovation Fund
GIF fornece subsídios, empréstimos e capitais de £30.000 a £10m para inovações sociais, para transformar as vidas e
dar oportunidades de pessoas que vivem na pobreza.

Emerging Africa Infrastructure Fund
EAIF é uma parceria público-privada que fornece financiamento de dívida a longo-prazo para a construção e
desenvolvimento de infra-estruturas privadas na África Subsaariana.

Africa Enterprise Challenge Fund
AECF dá bolsas ao sector privado empresarial para apoiar modelos de negócio novos e inovadores emÁfrica.

Private Infrastructure Development Group
Visa incentivar o investimento em infra-estrutura privada nos países em desenvolvimento, que contribua para o
crescimento económico e para a redução da pobreza.

FOCO NO CAPITAL PRIVADO 

https://www.gov.uk/international-development-funding/global-innovation-fund
https://www.gov.uk/international-development-funding/emerging-africa-infrastructure-fund
https://www.gov.uk/international-development-funding/africa-enterprise-challenge-fund
https://www.gov.uk/international-development-funding/private-infrastructure-development-group

