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Lista de Abreviaturas e Acrónimos 
 
• AEAP  Plano de Acção para o Elefante Africano 
• AfESG  Grupo Especialista para o Elefante Africano (do SSC) 
• CI   Conservation International 
• CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora 
• CMP Parceria para as Medidas de Conservação 
• CoP  Conferência das Partes 
• EPI   Iniciativa de Protecção ao Elefante 
• ETIS  Sistema de Informação sobre o Comércio Elefante (ver Glossário) 
• FFI   Fauna & Flora International 
• FZS   Frankfurt Zoological Society 
• GIS   Sistema de Informação Geográfico 
• HEC  Conflito Homem-elefante (ver Glossário) 
• ICCWC  Consórcio Internacional de Combate ao Crime contra a Vida Selvagem  
• LEER  Ratio do Empenho na Aplicação da Lei (do ETIS). 
• IUCN  International Union for the Conservation of Nature 
• LEM  Monitorização da aplicação da lei 
• MIKE Monitorização da Matança Ilegal de Elefantes (um programa CITES; 

ver Glossário) 
• NEAP Plano Nacional de Acção para o Elefante 
• NIAP Plano Nacional de Acção para o Marfim (ver Glossário) 
• ONG  Organização Não-Governamental 
• PA   Área Protegida 
• PIKE  Proporção de Elefantes Ilegalmente Mortos (ver Apêndice 3) 
• SSC   Species Survival Commission (of IUCN) 
• SMART O acrónimo ‘SMART’ refere-se aos Alvos e indica que estes devem ser 

Especificos, Mensuráveis, Alcançáveis, Realistas, e Temporais; o 
acrónimo também significa Ferramenta de Monitorização Espacial e 
Relatório, que é uma ferramenta desenvolvida por organizações de 
conservação global e outras partes interessadas, para ajudar, de uma 
forma geral, a conservação nos locais e o patrulhamento feito por 
guardas, com o objectivo de abordar a caça furtiva e outras 
actividades ilegais (ver Apêndice 6) 

• TAG  Grupo Consultivo Técnico (por exemplo, para o MIKE e ETIS) 
• TNC  The Nature Conservancy 
• USGS  United States Geological Survey 
• WCS  Wildlife Conservation Society 
• WWF  World Wide Fund for Nature 
• ZSL   Zoological Society of London 
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1. Preâmbulo 
 
O Plano de Acção para o Elefante Africano (AEAP) foi adoptado por todos os Estados 
Africanos da área de distribuição em Março de 2010 na 15ª Conferência das Partes do CITES. 
O plano foi desenvolvido através de um processo consultivo, facilitado pela IUCN e pelo 
Secretariado do CITES. Enquanto documento de consenso, o AEAP é uma ferramenta 
extremamente poderosa para a conservação dos elefantes em África, apoiado por um 
processo sólido de ampla legitimidade, um forte sentido de propriedade por parte dos 
Estados Africanos da área de distribuição, e um mandato de acções orientadoras para a 
conservação e gestão dos elefantes em África. Fornecer fundos para a implementação da 
AEAP deveria ser, por isso, uma prioridade para a comunidade de conservação, tanto em 
África como no resto do mundo. 
 
A Iniciativa de Protecção ao Elefante (EPI) foi criada com o propósito de apoiar a 
implementação completa e oportuna do AEAP. Todos os Estados estão comprometidos com 
o desenvolvimento e implementação de Planos de Acção Nacional para o Elefante (NEAPs). 
O objectivo destes NEAPs é ajudar os Estados EPI a identificar e a prioritizar as acções que 
são necessárias para proteger, gerir e monitorizar os seus elefantes, em linha com o AEAP, e 
proporcionar os detalhes que são necessários para uma implementação efectiva a nível 
nacional, e que não podiam ser incluídos no AEAP, uma vez que este é um plano a nível 
continental. Os NEAPs pretendem apresentar a obra necessária para a conservação dos 
elefantes de um Estado EPI, minimizar o conflito homem-elefante, e combater o comércio 
ilegal de marfim e, assim, implementar o AEAP nesse Estado. não apenas para os Estados 
EPI. Tal inclui minimizar o conflito humano-elefante, envolver as comunidades locais na 
conversação e gestão de vida selvagem. Os NEAPs também formam o enquadramento 
dentro do qual a Fundação EPI pode ajudar os Estados Membro a assegurar o apoio 
financeiro necessário para a implementação do NEAP.  
 
O acelerado crescimento de populações humanas que que resultou numa rápida 
deterioração da situação do conflito humano-elefante, fragmentação do habitat, taxas de 
caça furtiva insustentavelmente altas, uma míriade de ameaças estratégicas que põem em 
perigo a sobrevivência a longo-prazo dos elefantes Africanos. O trabalho da Fundação EPI, 
como gerido pelos Estados Membros da EPi, está a ser pioneiro num número de abordagens 
que têm como objetivo, cosntruir uma ecomonia da vida selvagem mais sustentável, mais 
opções para para a inovação financeira como a análise económica para aumentar os 
benefícios das comunidades locais (ver secção 2.2).  No entanto, porque a maioria destas 
inovadoras modalidades ainda precisa de ser testada neste campo, esta interacção das 
Directrizes e Normas para desenvolver e implementar NEAPs lida sobretudo com 
abordagens convencionais para resolver ameaças e constrangimentos que dizem respeito à 
sobrevivência a longo-prazo dos elefantes.  
 
Muitos Estados Africanos da área de distribuição já têm planos e estratégias, em conjunto 
com o AEAP, para que o processo NEAP seja desenhado para ser o mais directo, rápido e 
low cost possível e para usar os planos já existentes, se as autoridades do Estado assim o 
desejarem.  
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A partir de Março de 2013, o Comité Permanente do CITES pediu que um número de países 
identificados como sendo de interesse pelo seu papel no comércio ilegal de marfim – quer 
como origem, ponto de passagem ou destino - , desenvolvessem os Planos Nacionais de 
Acção para o Marfim (NIAPs), “com prazos e marcos”, e que “incluíssem, sempre que 
possível, indicadores para medir os impactos das acções nos NIAPs (por exemplo, “através 
de dados dos níveis de caça furtiva; número de confiscações de marfim; processos judiciais 
bem sucedidos; e mudanças na legislação)”1. Por isso, em muitos casos, fará sentido incluir 
as acções necessárias como parte do NIAP do país no seu respetivo NEAP. De facto, o 
formato flexível de um NEAP permite que detalhes adicionais sejam acrescentados, para 
além daqueles especificados pelo CITES para os NIAPs e, mais importante, deve ajudar um 
país a procurar apoio para a implementação do seu NIAP.  

 
1 http://www.cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/com/E-SC65-Com-07.pdf ver também os recursos do 
NIAP da CITES em https://cites.org/eng/niaps. 
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2. Background 
 
2.1 Iniciativa de Protecção ao Elefante (EPI) 
 
A Iniciativa de Protecção ao Elefante (EPI) é uma iniciativa presidencial lançada pelos 
governos de Botswana, Chade, Etiópia, Gabão e Tânzania Na Conferência sobre o Comércio 
Ilegal de Vida Selvagem em Fevereiro de 2014. Até Maio de 2019, a iniciativa compreende 
19 Estados Africanos e continua a crescer com outros países expressando interesse em 
juntar-se. Estados Membros incluem; os cinco países fundadores juntamente com Angola, 
Congo, Brazzaville, Costa do Margim, Gâmbia, Guiné, Quénia, Libéria, Malawi, Mali, Nigéria, 
Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul e Uganda. E 31 ONGs e IGOs declararam formalmente ao 
EPI (Parceiros de Conservação). 
 
Na reunião inaugural do Grupo Consultivo do EPI, realizada na segunda Conferência do IWT 
de Londres em 2018, o EPI anunciou a criação da Fundação EPI, sob a presidência do ex-
presidente do Botswana, Dr. Ian Khama, encarregado de ajudar os Estados Membros a 
obter o financiamento significativo e o fornecimento de qualquer conhecimento técnico 
necessário para a implementação do NEAP. A Fundação é responsável perante um Conselho 
de Ministros e assumirá o papel de Secretaria da EPI, até então realizado em conjunto pelas 
ONGs Stop Ivory e Conservation International. A Fundação EPI visa apoiar os Estados-
Membros e os parceiros do EPI a: 
 
1. Fornecer financiamento imediato e a longo-prazo direcionado para a crise dos 

elefantes, através da implementação completa e oportuna do Plano de Acção para o 
Elefante Africano (AEAP).  A maior parte dos NEAPs já são parcialmente financiadas pelo 
Estado e por parceiros de cooperação chave, o foco deverá estar em como financiar 
atividades que ainda não têm financiamento (lacunas de recursos). Isto requer fortes 
parcerias entre as autoridades nacionais, donatários tradicionais e não-tradicionais, 
enquanto o trabalho da Fundação EPI explora um número de abordagens inovadoras. 
Por exemplo; investimentos para construir uma economia sustentável de vida selvagem, 
opções de inovação financeira incluindo blending e análise económica melhorada a fim 
de aumentar os benefícios acumulados pelas comunidades locais (ver Secção 2.2). 
 

2. Fechar mercados domésticos de marfim nos Estados participantes em que ainda 
operem mercados domésticos; 
 

3. Observar uma moratória em qualquer consideração e uma futura troca comercial 
durante o período mínimo de 10 anos, e após este período, até que as populações de 
elefantes africanos não estejam já ameaçadas 
 

4. Colocar todos os stocks de marfim fora do uso comercial, assegurando a gestão e 
armazenamento de marfim sob controlo governamental. 
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2.2 Como é que os NEAPS serão financiados? 
 
Financiar NEAPS por inteiro pode ser desafiador, dado os limitados recursos governamentais 
e os procedimentos complexos para atrair financiamento por doação. Por isso, é essencial 
que não consideremos o financiamento uma parte menor do exercício de formulação do 
NEAP, mas sim fazê-lo central ao exercício de formulação. A lacuna de recursos é a 
diferença entre o orçamento proposto e os recursos reais, disponibilizados à autoridade de 
implementação. Há frequentemente, nos NEAPs, lacunas de recursos que totalizam muitos 
milhões de dólares. Consequentemente, é importante estabelecer-se um plano coerente 
para financiar atividades sem recursos, e providencia-se este curto guia para auxiliar a 
superação deste obstáculo. Para orientação mais detalhada, está também disponível no site 
da EPI uma Nota para Orientação de Recursos para NEAP, como fonte de referências. 
 
2.2.1 Fortalecendo a orientação negocial do plano 
 
Ter a certeza de que cada NEAP inclui um plano de negócios é central no desafio de 
financiar NEAPs. O plano de negócios não só esquematiza objetivos, tomadas de decisão e o 
programa de execução, mas também delineia o valor acrescido pelo plano (seu custo-
benefício) e como há-de atrair os recursos para que sejam alcançados os objetivos. Dada a 
importância de ligar o NEAP aos Planos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), o NEAP 
deverá identificar SDGs com os quais contribui. 
 
Central à estratégia, está a crença de que a única maneira de proteger elefantes e outras 
espécies ameaçadas de extinção é através da criação de economias sustentáveis de vida 
selvagem. Para que isto aconteça, NEAPs deverão ser baseadas em projetos e buscar fazer 
mais do que movimentar um infindável processo de subsídios. Como alternativa, toda área 
protegida gerir-se-á por um plano de negócios que junte capitais públicos e privados a taxas 
de retorno positivas, fazendo pender a balança das transações económicas para o 
gerenciamento sustentável, em vez de para a extração de recursos. Como resultado, os 
NEAPs que já foram formulados estabeleceram-se como programas de investimento, com 
taxas de retorno positivas em investimento, e multiplicadores positivos diretos, indiretos e 
induzidos. Deste modo, NEAPs também poderão ajudar a construir resiliência na 
comunidade. 
 
2.2.2 Mobilizando Recursos 
 
Procurar financiamento com agências bilaterais e multilaterais requer parcerias fortes entre 
as autoridades nacionais, como o Ministério das Finanças, e os doadores tradicionais e não-
tradicionais. Inclusos abaixo estão doadores que promovem a proteção do elefante, com 
exemplos dos fluxos de financiamento disponíveis para o preenchimento das lacunas de 
recursos para NEAPs: 
 
▪ O Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) - SDG 15, Vida em Solo 

(Life on Land); 
▪ O Fundo Mundial para o Ambiente (GEF)- GEF-7 (foca em desenvolver economias 

sustentáveis de vida selvagem); 
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▪ A União Europeia (EU)- através do Quadro de Desenvolvimento Europeu (EDF) ou 
através do Gestor Orçamental Nacional (NAO) para o Programa Indicativo Nacional 
(NIP) e Programa Indicativo Regional (RIP); 

▪ A Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional (USAID)- apoio a 
projetos programados por país; 

▪ O Banco Mundial (WB) – Programa Global de Vida Selvagem 
▪ O Governo do Reino Unido – DEFRA & DFID através das iniciativas do Fundo de Desafio 

IWT e Darwin.   
 
Uma Nota Guia para Mobilização de Recursos Nacionais NEAP que explica em detalhe as 
várias opções, passos e processos (EPI/Geopolicity 2018) está disponível, apesar de que 
cada país terá seu próprio conjunto de parceiros de liderança, entre os quais poderão estar 
inclusas organizações não-governamentais nacionais e internacionais. A Nota Guia está 
disponível online em http://www.elephantprotectioninitiative.org/resources. 
 
Lacunas de recursos para os NEAPs poderão ser financiadas através de uma ou combinação 
das seguintes modalidades: doadores bilaterais ou multilaterais, instituições financeiras 
internacionais como o Banco de Desenvolvimento Africano e o Banco Global, e também 
através de ONGs e financiamento filantropo. Como delineado acima, encoraja-se que 
Governos sejam inovadores em suas parcerias e também que considerem conceptuar NEAPs 
para encorajar apoio financeiro público, privado e de doadores. 
 
2.2.3 NEAPs e economias sustentáveis de vida selvagem 
 
Deste modo, NEAPs só podem ser implementadas com sucesso quando com vínculos fortes 
ao desenvolvimento de economias sustentais de vida selvagem, implicando que subvenções 
e subsídios não serão necessários para sempre, mas em vez disso, estão sendo utilizados 
subsídios para que se estabeleçam as bases para fontes de rendimento que possam auto-
sustentar o esforço de conservação. Vínculos à geração de rendimento através de taxas de 
parques, desenvolvimento de atrases que gerem empregos e fluxos financeiros, projetos 
comunitários de desenvolvimento vinculados a outros objetivos como educação e saúde, e 
maior clareza em como maximizar o turismo de observação da vida selvagem através de 
modelos de eco-turismo, são tão importantes quanto o monitorização do cumprimento de 
leis e a gerência de parques. Neste caso é vital que objetivos AEAP vinculem-se a objetivos 
NEAP, e que os NEAPs apoiem as SGDs através de um modelo de negócios aperfeiçoado a 
fim de atrair fundos para que as lacunas de recursos sejam preenchidas, e para que se 
garantam os níveis de investimento planeados (EPI, 2018). 
   
Para um número de Estados da área - i.e. aqueles com potencial turístico amplo - 
precisamos avaliar os custos e benefícios económicos da proteção dos elefantes, baseados 
num novo método desenvolvido para prever benefícios económicos advindos do turismo de 
vida selvagem junto da cadeia de valor global (EPI/Geopolicity, 2019). Isto é importante 
porque a demonstração do custo-benefício implica o cálculo dos impactos ambientais, 
sociais e económicos. Simplificando, isto significa que todo turista não só contribui à 
economia imediata local, mas também às economias regionais e nacionais do país de 
destino, e à economia do país de origem. Este através de uma combinação de bilhetes 
aéreos, empresas seguradoras, aluguer de carros, acomodação, etc., contribui deste modo 
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também à geração de receita e empregos fora do continente Africano (junto da cadeia de 
valor global). Entretanto, quanto à generalização da biodiversidade para contas nacionais, 
pouco progresso foi feito e existe até agora muito poucos dados empíricos relativos ao valor 
do capital natural. Um maior investimento em gestão de áreas protegidas é geralmente 
necessário. Melhora-se assim o ambiente favorável ao turismo, fortalece-se o envolvimento 
da comunidade na gestão da vida selvagem, cria-se meios de subsistência alternativos assim 
como  mitiga-se o conflito humano-elefante, enquanto moderniza-se o enquadramento 
fiscal a fim de ampliar o retorno dos impostos que podem ser reinvestidos em conservação. 
 
Dois estudos descrevem em detalhe o conceito da economia sustentável de vida selvagem, 
um relatório mais amplo comissionado pela EPI (EPI/Geopolicity, 2019a) que inclui vários 
Estados da área, e um estudo de caso de país específico para o Botswana (EPI/Geopolicity, 
2019b). Além disso, dados os impactos potenciais da EPI no SDG 15 (Vida em Solo), SDG 1 
(pobreza), SDG 8 (Crescimento e Empregos), SDG 13 (clima) e SDG 16 (paz, justiça e 
instituições), uma abordagem integrada deverá ser adoptada para apoiar a conservação, e 
para transformá-la num empreendimento de negócios viável. Isto implicará o impacto da 
conservação de longo-prazo, em vez de um bem público mal-subsidiado que há resultado 
em insustentáveis perdas de todos os recursos naturais, mas especialmente elefantes. Os 
vários passos lógicos e modalidades potenciais, incluindo finanças de mistura (onde finanças 
públicas e privadas são combinadas para diminuir riscos nos investimentos privados) e 
títulos de conservação (ver próxima secção), constituem uma inovação que é semelhante a 
um ciclo de gestão adaptativo (ver Fig. 1; EPI/Geopolicity, 2019a; para uma explicarão 
detalhada do ciclo de gestão adaptativo ver EPI Monitoring & Evaluation Framework, EPI, 
2019). 
  
O esquema abaixo destaca a importância do desenvolvimento do plano de negócios nas 
etapas mais iniciais do processo de formulação do NEAP, para que tenha-se a certeza de que 
a viabilidade comercial não é um complemento, mas sim a parte central da seleção das 
acções propostas. Envolver parceiros chave (públicos e privados) na concepção fortalece o 
projecto, e cria parcerias activas que serão críticas no fechamento das lacunas de recursos a 
jusante. A Fundação EPI pode ser abordada para apoiar o trabalho económico, 
inclusivamente a calcular o Valor Actual Líquido (NPV) de acções propostas, e a realizar a 
Análise de Custo-Benefício (CBA). Esta abordagem não só abordará retornos económicos e 
financeiros, mas também tentará abordar Contabilidade de Capital Natural (NCA) e 
Auditorias Ambientais, tal como retornos sociais. 
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         Fig. 1: Fazendo a vida selvagem pagar, o ciclo de inovação (Geopolicity, 2019). 
 

 

 
 

 
 
Financiamento misto é o termo dado ao uso de capital público ou filantrópico para 
estimular o investimento do setor privado em projetos que visam atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (SDGs). Dado o foco na construção de economias sustentáveis 
da vida selvagem e em torná-las centrais para o plano de negócios do NEAP, o governo é 
incentivado a considerar um maior uso de capital privado na construção de tais economias, 
seja por meio de concessões de gerenciamento de parques a longo prazo ou mobilizando 
capital privado para melhorar a vida selvagem sector turístico, como forma de aumentar o 
fluxo de receita. A Tabela 1 abaixo fornece uma visão geral das possíveis oportunidades de 
financiamento para conservação, e a Fundação EPI pode fornecer assistência técnica 
mediante solicitação para pensar em qual modalidade pode ser implantada. 
 
 
Table 1: Visão Geral das oportunidades financeitas para conservação  

Origem /Expectativa 
 

Doação 
Filantrópica 

 
Sem retorno 

financeitoexpectável. 
Esperados progressos a 

nível da conservação 
 

Doações de pessoas Uma doação monetária a uma causa ou projecto de um doador 
individual, sem retorno/ reembolso financeiro esperado. 

Sobretaxas 
voluntárias 

Coloca uma cobrança adicional na factura de cliente de comércio, 
hospitalidade ou hospedagem, com base na aceitação ou 
exclusão. 

Crowdfunding A prática de financiar um projecto angariando pequenas quantias 
de dinheiro de muitas pessoas. 

Taxas de 
transferência 

Uma taxa adicional paga em uma conta de administração, como 
parte de uma transacção de aliança com um fundo de terra. 
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Responsabilidade 
Social Corporativa 

Um esforço voluntário de uma corporação para assumir a 
responsabilidade por seus impactos ambientais e/ou sociais. 

Marketing causo-
corporativo 

Quando uma entidade com fins lucrativos concorda em doar uma 
percentagem das. Suas vendas ou lucros para uma causa. 

 
Financiamento 
Governamental 

 
Nenhum retorno 

financeiro esperado. 
Desenvolvimento da 
indústria, gestão de 

bens públicos, 
catalisador de 

financiamento privado 
esperado. 

Bolsas Um acordo para a provisão de bens não reembolsáveis 
assistência financeira oferecida por uma parte a outra. 

Taxas de Meio 
Ambiente 

Um imposto/taxa cobrado contra um bem ou serviço com o 
receitas sendo usadas para financiar resultados ambientais. 

Incentivos Fiscais    Uma compensação ou dedução que reduz os impostos devidos    
   por um pessoa ou entidade. 

Fundos fiduciários 
para o ambiente 

Um veículo para fins especiais de investimento (e uma entidade 
legal) para mobilizar, misturar, alocar e gerir o financiamento para 
fins ambientais 

Medidas de votação Instrumentos de democracia directa que os eleitores podem usar 
para moldar a política pública nas eleições,. Comum nos EUA. 

Swaps de dívida Um acordo que reduz a dívida de um país em desenvolvimento 
em retorno ao governo devedor para proteger a natureza. 

 
Investimento 

Privado 
 
Retornos financeiros e 

resultados de 
conservação 
esperados. 

 
Financiamento 
ponte 

Um empréstimo temporário para preencher uma lacuna 
financeira entre a disponibilidade de financiamento permanente e 
a necessidade imediata de comprar um activo usado nos sectores 
público/privado. 

Fundos rotativos de 
terra 

Fundos usados para comprar, proteger e depois vender produtos 
de conservação da terra - o produto é usado para compras 
subsequentes. 

Vendedor 
(vendedor) 
financiamento 

Quando um vendedor aceita parte do preço de venda 
antecipadamente, e pagamentos/juros periódicos futuros para o 
restante. 

Investimento 
relacionado com 
um programa 

Nos casos em que uma fundação de capital privado forneça um 
empréstimo/património em termos mais favoráveis do que os 
mercados comerciais. 

Mercados de 
crédito ambiental 

Valorizar os benefícios de um serviço do ecossistema via 
monetizar esses benefícios como "créditos", que podem ser 
vendidos ou negociados num mercado voluntário ou de 
conformidade. 

Laços verdes Um título em que os recursos são utilizados para financiamento 
de projectos ou actividades ambientalmente amigáveis. 

Modelos baseados 
em resultados 

Contrato de pagamento por sucesso em que um governo limita a 
perdas do contratado caso os projectos não tenham êxito. 

Produto verde e 
certificação de 
serviço  
 

Usar uma estrutura padronizada para verificar a 
resultados ambientais de um bem ou serviço. 

Investimento de 
impacto em activos 
reais 

Investimentos em activos reais (por exemplo, imóveis, direitos da 
água) que são geridos usando práticas de sustentabilidade. 

 
 
2.2.4 Inovação financeira explicada 
 
Assim, mecanismos financeiros inovadores, como títulos combinados e de conservação, 
podem ser usados para alavancar capital privado, possivelmente conjugados com algumas 
das outras oportunidades financeiras descritas na Tabela 1. O financiamento misto oferece 
a possibilidade de aumentar o financiamento comercial para a conservação nos países em 
desenvolvimento e canalizar esse financiamento para investimentos com impacto na 
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conservação. Assim, o financiamento combinado é desenhado para apoiar o progresso em 
direcção aos SDGs, como o ODS 15 (Life on Land). Os títulos de conservação são, 
essencialmente, contratos entre os sectores público e privado, nos quais se compromete a 
pagar por melhores resultados de conservação - ou seja, o governo efectua pagamentos às 
partes do sector privado quando os resultados de conservação são alcançados. 
Simplificando, trata-se de investimentos de capital do sector privado com um componente 
de responsabilidade social corporativa e, portanto, com um perfil de risco diferente dos 
investimentos mais convencionais. Os títulos de conservação são bastante semelhantes aos 
títulos de impacto social ou financiamento com pagamento por sucesso. 
 
Essas opções de financiamento visam complementar o financiamento governamental 
existente do NEAP, embora esse apoio se concentre amplamente na cobertura de despesas 
operacionais com salários e custos recorrentes não salariais. O gasto de capital em 
conservação só pode ser aumentado quando a taxa de retorno do investimento estiver 
claramente justificada, e a abordagem descrita acima é, portanto, essencial para garantir o 
financiamento futuro de tais actividades. Finalmente, e em muitos casos, as ONGs parceiras 
da EPI (veja a lista completa aqui) poderão ajudar e apoiar o fortalecimento da orientação 
comercial do NEAP e realizar o trabalho económico conforme necessário. 
 
No momento do desenvolvimento deste manual, no entanto, as modalidades de 
financiamento da implementação do NEAP, conforme descrito acima, ainda requerem 
testes em situações de campo e, como tal, o restante do manual vai concentrar-se no 
desenvolvimento e implementação de NEAPs no sentido convencional - ou seja, focar em: 
  
• combater a caça furtiva e o tráfico de marfim; 
   fragmentação e degradação do habitat; 
• mitigar o conflito homem-elefante; 
• consciencialização e monitorização; 
• cooperação internacional; 
• envolvimento das comunidades na gestão da vida selvagem e no turismo. 
 

3. O que são os Planos Nacionais de Acção para o Elefante (NEAPs)? 
 
3.1 Visão geral e objectivo 
 
Todos os Estados Africanos da área de distribuição, que se comprometeram com a EPI (os 
“Estados EPI”) necessitam de um Plano Nacional de Acção para o Elefante (NEAP), que 
cumpra um certo número de critérios que permitem a candidatura a apoios financeiros e 
técnicos. Resumindo, todos os NEAPs têm de: 

• Ser preparados pelas ou com a total participação das autoridades relevantes do 
Estado EPI;  

• Estar claramente alinhados com o Plano de Acção para o Elefante Africano (AEAP); 
• Cobrir um período de, pelo menos, 10 anos;  
• Conter um plano de implementação detalhado para o futuro imediato (tipicamente 

os três anos seguintes), que (i) fornece os detalhes das acções que necessitam de ser 
tomadas, por quem, onde, como, e em que data ou dentro de que prazo, (ii) fornece 
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uma monitorização clara e um plano de avaliação que inclui alvos e métricas 
(indicadores de progresso), e (iii) identifica as acções com maior prioridade e que 
requerem financiamento urgente; 

•  Conter uma série de propostas de financiamento cmo anexos, necessários para 
implementar acções/actividades de prioridade média e alta 

• Identificar as acções a longo-prazo que também são necessárias para alcançar os 
objectivos do NEAP; 

• Conter um olano de mobilização de recursos e orçamento resumindo as lacunas no 
orçamento e as respectivas actividades que requerem implementação.  

• Ser “SMART” (i.e. Specific - Específico -, Measurable - Mensurável -, Achievable - 
Alcançável -, Realistic - Realista -, e Temporal); 

• Incluir um processo claro para promover e monitorizar a implementação, com a 
indicação de um Coordenador Nacional para o Elefante - National Elephant 
Coordinator e/ou um Comité Nacional de Coordenação para a Conservação do 
Elefante - National Elephant Conservation Coordination Committee (NECCC). 

 
O restante deste documento aborda esses requisitos com mais detalhes, fornecendo 
directrizes e padrões para a preparação dos NEAPs. 
 
3.2 NEAPs, o AEAP e planos e estratégias existentes 
 
Um requisito da EPI é que os NEAPs estejam alinhados com o AEAP. No entanto, um 
princípio fundamental que governa a preparação dos NEAPs é que não há necessidade de 
“reinventar a roda“. Qualquer NEAP preparado por um Estado EPI (ou qualquer Estado da 
área de distribuição, que queira preparar um plano de acção para elefantes usando estas 
Directrizes) deve fazer uso total de quaisquer planos de acção ou estratégia, incluindo os 
Planos Nacionais de Acção para o Marfim (NIAPs) requeridos a alguns dos Estados pelo 
CITES, assim como o AEAP e quaisquer estratégias regionais relevantes, enquanto, claro, se 
compromete com os objectivos da EPI, no casos dos Estados EPI. 
 
Portanto, no caso da existência prévia de uma estratégia ou plano de acção nacional para a 
conservação do elefante e destas serem razoavelmente actuais, deverão ser então 
consideradas fontes chave - juntas do AEAP (e qualquer NIAP) - para a preparação do NEAP 
daquele Estado. Em tais casos, o NEAP poderá assumir a forma de uma coletânea das 
secções actualizadas relevantes de qualquer plano de acção ou estratégia nacional pré-
existente, apresentado de tal modo que sua relação com qualquer NIAP esteja esclarecida e 
integralmente alinhada com os 8 objectivos genéricos do AEAP, tal como com as metas da 
EPI no caso dos Estados membros da EPI.  
 
Se, por outro lado, não existir ou estiver há muito desatualizada a estratégia ou o plano de 
acção nacional para a conservação do elefante de um Estado membro da EPI (ou de 
qualquer outro Estado da área), o NEAP deverá ser guiado primeiramente pelas metas do 
AEAP e da EPI (para Estados membros da EPI), e mais quaisquer fontes de informação 
nacionais relevantes que possam ser reunidas. Em qualquer dos casos, poderá ser desejável 
preparar o NEAP num ambiente de oficina participativa. O processo de oficina deverá 
enfatizar a participação do maior numero de partes interessadas possível, incluindo (quando 
aplicável) os especialistas em elefantes, o pessoal governamental nacional responsável por 
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implementação, os membros das comunidades locais, os políticos (se relevantes), e assim 
por diante (para mais informações ver as instruções na Secção 4.3). 
 
Esses dois pontos de partida diferentes para a preparação dos NEAPs estão resumidos 
abaixo e as implicações para a estrutura e o formato dos NEAPs resultantes são discutidas 
na Secção 3.2.2. 
 
3.2.1 Possíveis Formatos para NEAPs 
 
De acordo com a intenção de que o processo do NEAP seja o mais direto, rápido, low cost e 
flexível possível e de utilizar plenamente os planos e estratégias existentes, se as 
autoridades do Estado o desejarem, existem dois formatos possíveis para os NEAPs que 
atendem aos requisitos da Fundação EPI: 

 
1. Preparar um NEAP novo e independente com um plano de implementação 
incluído como anexo. Esse NEAP será informado por quaisquer estratégias ou planos 
de acção nacionais relevantes (por exemplo, estratégias ou planos antigos de 
conservação de elefantes que ainda contenham informações úteis, planos nacionais 
de conservação da vida selvagem e planos de uso da terra). Qualquer NEAP 
autónomo deve incluir um plano de implementação a médio prazo (3 anos) na forma 
de um anexo que contém acções/actividades detalhadas, métodos, metas e planos 
de monitorização e avaliação. Também deve mostrar como as várias 
acções/actividades nacionais atingirão os objectivos da AEAP, qualquer NIAP 
relevante e os objectivos da EPI (para os Estados do EPI). Geralmente, é melhor 
produzir planos independentes detalhados em um ambiente de workshop 
participativo (consulte a Secção 4 deste documento e o Capítulo 9 do livrete da IUCN 
/ SSC “Planeamento estratégico para conservação de espécies: um manual” (IUCN / 
SSC 2008a), que fornece conselhos úteis sobre a realização de workshops nacionais 
de planeamento de acções). 
 
2. Usar uma estratégia ou plano de acção nacional existente para a conservação de 
elefantes (actualizado e alinhado com os 8 objectivos estratégicos da AEAP) e 
adicione um plano de implementação como um anexo que inclua acções/actividades 
detalhadas, métodos, metas e planos de monitorização e avaliação a médio prazo (3 
anos). Isso deve descrever como as várias acções a nível nacional atingirão os 8 
objectivos estratégicos da AEAP, qualquer NIAP relevante e os objectivos da EPI 
(para os Estados da EPI). Essa abordagem é descrita na Secção 4, e os padrões para 
os planos de implementação são descritos na Secção 5. Essa normalmente é a opção 
preferida quando um Estado possui uma recente estratégia ou plano de acção 
nacional detalhado para a conservação de elefantes, que contém muitas 
informações úteis. A actualização, o alinhamento com a AEAP e a adição de um 
plano de implementação como anexo serão frequentemente a abordagem que 
melhor integra o trabalho existente e facilita a adesão dos parceiros e doadores que 
prepararam e/ou financiaram o plano ou estratégia existente, enquanto não criando 
muito trabalho adicional. 

__________________________ 
2 http://cmsdata.iucn.org/downloads/scshandbook_2_12_08_compressed.pdf. 
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3.2.2 Esboço do processo passo-a-passo para preparar um NEAP 
 
A lista a seguir fornece um esboço geral das etapas necessárias ao preparar um NEAP: 
 

1. Avaliar qual dos dois cenários descritos anteriormente se aplica ao estado da 
situação. 

2. Decidir se seria útil rever formalmente a eficácia com que qualquer estratégia ou 
plano de acção nacional de conservação de elefantes foi implementado; identificar o 
que foi implementado efectivamente, o que não foi e por quê. Solicite tal revisão, se 
necessário, incluindo-a na agenda do workshop do NEAP. 

3. Decidir quantos workshops serão necessários. Por exemplo, haverá necessidade de 
um ou mais pequenos workshops subnacionais ou apenas um grande workshop 
nacional? O(s) workshop(s) visará produzir todo o NEAP, incluindo o plano de 
implementação (Secção 5), ou será necessário um workshop de plano de 
implementação separado? 

4. Decidir sobre os participantes do workshop (Seção 4.3) e convidá-los com um aviso 
razoável, especialmente para aqueles que precisarão viajar de outros países. 

5. Seleccionar e concordar com um pequeno grupo de redacção que será responsável 
pela preparação do esboço do NEAP, incluindo o esboço do plano de 
implementação. A maneira mais eficaz de preparar um NEAP e um plano de 
implementação é que a equipa de redação reserve  3 a 5 dias imediatamente após o 
workshop (ou imediatamente após o workshop final, se houver mais do que um) 
durante o qual eles escrevem o rascunho inteiro enquanto o discussões estão frescas 
na mente das pessoas. 

6. Preparar a agenda (s) para o (s) workshop (s). 
7. Decidir sobre os documentos que serão distribuídos como material de apoio e/ou 

para comentários aos participantes antes do(s) workshop(s). 
8. Preparar uma lista de dados e outros materiais que os participantes deverão levar 

para o(s) workshop(s). 
9. Distribuir a agenda e os documentos do workshop, bem como quaisquer solicitações 

de dados e outros materiais aos participantes pelo menos um mês antes do(s) 
workshop(s). 

10. Assegurar os workshops. Normalmente, os workshops serão realizados por um 
período de 2 ou 3 dias. 

11. Preparar o esboço do NEAP e o plano de implementação assim que possível após o 
workshop (ou workshop final). 

12. Enviar o rascunho do NEAP e do plano de implementação aos participantes do 
workshop para revisão (permitindo um mês para que os comentários sejam 
retornados). 

13. Rever o NEAP e o plano de implementação com base nos comentários recebidos e 
decidir se será necessário uma nova revisão. 

14. Elaborar e distribuir uma série de propostas de financiamento de projectos para 
actividades prioritárias como anexos ao NEAP. 

15. Depois de acordado um rascunho final do NEAP, incluindo o plano de 
implementação e as propostas de financiamento do projecto, enviá- aos altos 
funcionários governamentais apropriados para aprovação e endosso. 
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16. Nomear um coordenador da NEAP e um Comité Nacional de Coordenação do Plano 
de Acção para Elefantes (NEAPCC). 

17. Entrar em contacto com a Fundação EPI para obter assistência no desenvolvimento 
de um plano e orçamento de mobilização de recursos. 

18. Entrar em contacto com a Fundação EPI em relação à orientação para captação de 
recursos e começar a levantar fundos usando o NEAP. 

19. Considerar um lançamento formal do NEAP com o(s) ministro(s) relevante(s), com os 
media nacionais e internacionais presentes. 

20. Convocar reuniões regulares (por exemplo, duas vezes por ano) do Coordenador do 
NEAP e do NEAPCC para acompanhar o progresso na implementação do NEAP. 

 

4. Directrizes para preparar NEAPs 
 
Como descrito acima, os NEAPS podem ter dois formatos dependendo da disponibilidade 
das estratégias existentes e planos e nas necessidades e preferências das autoridades do 
Estado. 
 
4.1 Preparar um único NEAP “do zero” 

 
4.1.1 Enquadramento temporal e estrutura geral e formato 
 
A primeira coisa a decidir é o período de tempo abrangido pelo NEAP. A EPI requer que cada 
NEAP tenha de servir para um período de, pelo menos, 10 anos mas pode ser apropriado, 
em algumas circunstâncias, escolher um período mais longo, por exemplo, 15 ou 20 anos. 
 
As estratégias de conservação e planos de acção tipicamente adoptam um estrutura e e 
format semelhantes. A estrutura é normalmente como se segue:  
 
i. Avaliação da situação e análise da ameaça; 
ii. Uma visão, meta e objetivos;  
iii. Acções e actividades, com alvos associados e indicadores de progresso.  
 
A IUCN Species Conservation Planning Task Force recomendou uma ligeira variação na 
abordagem do seu “Strategic Planning for Species Conservation: A Handbook” (IUCN/SSC 
2008a; Box 1), e, enquanto que a abordagem da IUCN visava primordialmente os planos de 
acção /estratégia, pode ser facilmente adaptada para planos nacionais, incluindo NEAPs e, 
de facto, o Manual da IUCN contém extensivas discussões sobre o papel e a preparação de 
planos de acção nacionais. De forma geral, é recomendável que os responsáveis pela 
preparação do NEAP se familiarizem com o “Strategic Planning for Species Conservation: A 
Handbook” (IUCN/SSC 2008a) do IUCN/SSC ou, pelo menos, com a versão mais curta 
“Strategic Planning for Species Conservation: An Overview” (IUCN/SSC 2008b), na medida 
em que estas fontes contém muitos conselhos relevantes para o processo do NEAP. 
 
 
 
3 http://cmsdata.iucn.org/downloads/scsoverview_1_12_2008.pdf. 
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4.1.2 Avaliação da situação e análise da ameaça 
 
No mínimo, uma avaliação da situação deverá incluir informação sobre a distribuição e 
abundância de elefantes no país, com informação das tendências desses parâmetros.  
 
Idealmente, a informação sobre a distribuição, abundância e tendência dever ser codificada 
de acordo com a confiabilidade dos dados. A base de dados da IUCN/SSC dos Elefantes 
Africanos e os associados e periódicos Relatórios de Avaliação são, claro, um recurso 
extremamente útil. Detalhes de todas as ameaças aos elefantes e seus habitats devem 
também ser fornecidos, conjuntamente com informação sobre a base de dos dados da 
ameaça. Adicionalmente, deve ser incluída informação sobre a distribuição, alcance 
(gravidade), e frequência de conflitos homem-elefante, mais uma vez referindo-se a dados 
que formem a base de evidência. Adicionalmente, a avaliação da situação deve fornecer 
informação sobre a legislação de vida selvagem assim como capacidade a nível nacional e 
local. E, por último, informação sobre o envolvimento de cada comunidade com a 
conservação de vida selvagem e também devem ser incluídas iniciativas de turismo baseado 
nas comunidades, e quando aplicável, uma breve visão geral da indústria do turismo em 
geral.  
 
4.1.3 Visão 
 
Os processos de planeamento mais estratégicos, incluindo as Directrizes da já referido 
IUCN/SSC Species Conservation Planning Task Force (IUCN/SSC 2008a, b), definem uma 
visão como “uma declaração inspiradora e relativamente curta, que descreve o estado 
futuro desejado para as espécies”.  Assim, a visão descreve, em termos latos, a amplitude e 
volume desejados para as espécies, o seu papel ecológico e a sua relação com o povo. A 
visão para um NEAP deverá ser portanto derivada de uma análise da situação da espécie, 
principalmente no país a preparar o NEAP mas também informada por considerações de 
nível regional e de campo, e por uma consideração detalhada das necessidades nacionais 
(tal como regionais e a nível de campo) de longo prazo para a conservação da espécie 
(informadas por uma análise de ameaças). A visão deverá ser tão ambiciosa e inclusiva 
quanto possível. Para elefantes, será provavelmente mais apropriada uma visão de 100 anos 
porque 100 anos é aproximadamente o tempo de vida de um elefante selvagem vezes dois, 
sendo portanto difícil conceber um período mais curto que seria significativo se a nossa 
visão e objectivo são a abordagem de questões populacionais e de viabilidade habitacional. 
 
4.1.4 Meta 
 

Embora declarações de visão do tipo descrito acima sejam encapsulações inspiradoras do 
que precisa ser alcançado para salvar uma espécie, um objectivo mais detalhado também é 
necessário. Portanto, as Directrizes de Planeamento de Conservação de Espécies da IUCN/ 
SSC tratam as metas como a visão redefinida em termos operacionais. Assim, os objectivos 
especificam, por exemplo, o número desejado de populações que funcionam 
ecologicamente para obter replicação por tipo de habitat principal ou se é necessária 
restauração (reintrodução). Os objectivos do processo da IUCN/SSC, portanto, têm o mesmo 
período a longo-prazozo e uma ampla visão, e são desenvolvidos usando os mesmos 
critérios, o que significa salvar as espécies que foram acordadas no desenvolvimento da 
visão (por exemplo, alcançar populações que funcionem ecologicamente). Outras  
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abordagens de planeamento enfatizam as metas a curto prazo. Para os NEAPs, usamos um 
aúnica meta para o período do NEAP (10 anos ou mais), sendo (parte da) visão em termos 
operacionais. 
 
4.1.5 Objectivos 
 
Realizar a visão e o objectivo de uma estratégia ou plano de ação de conservação requer a 
superacção de vários obstáculos. Em muitos sistemas de planeamento, incluindo o da 
IUCN/SSC (2008a, b), os objectivos especificam as abordagens a serem adoptadas para 
superar esses obstáculos. Os obstáculos geralmente são identificados usando alguma forma 
de análise de problemas, que geralmente se baseia na análise de ameaças conduzida como 
parte da revisão do status, mas também identifica uma gama mais ampla de restricções 
para alcançar a visão e o objectivo, incluindo a falta de capacidade nacional. 
 
O Conjunto de Ferramentas Analíticas ICCWC para o Combate aos Crimes Florestais e 
Atentatórios à Vida Selvagem (Conjunto de Ferramentas ICCWC) é um instrumento 
particularmente útil para a execução de análises de problemas relativos ao crime 
atentatório à vida selvagem num país. O Conjjnto de Ferramentas ICCWC ajuda “a analisar 
as respostas preventivas e de justiça criminal ao crime florestal e atentatório à vida 
selvagem, a identificar necessidades na assistência técnica e na construção de capacidades, 
e a desenvolver um plano de trabalho. O Conjunto de Ferramentas ICWWC está organizado 
em cinco partes: 

• (1) Legislação relevante a crimes florestais e atentatórios à vida selvagem, assim 
como outras actividades ilícitas; 

• (2) Resposta das autoridades policiais a crimes florestais e atentatórios à vida 
selvagem; 

• (3) Judiciário e acusação: capacidades de resposta a crimes florestais e atentatórios à 
vida selvagem;  

• (4) Condutores (drivers) e prevenção: factores que levam ao crime florestal e 
atentatório à vida selvagem e a eficácia das intervenções preventivas; e 

• (5) Análise de dados: disponibilidade, colecção e análise de dados e de outras 
informações relevantes ao crime florestal e atentatório à vida selvagem”. Mais 
informações sobre o Conjunto de Ferramentas ICCWC, a incluir o Conjunto de 
Ferramentas em Inglês, Francês e Espanhol, está disponível em: 
https://www.cites.org/eng/prog/iccwc.php/Tools 

 
Uma vez que as ameaças e constrangimentos tenham sido analisados, a forma de os 
abordar está resumida como um conjunto de objectivos [um método que está explicado 
passo a passo em IUCN (2008a)]. Falando de forma geral, os objectivos esboçam como a 
visão e meta descrevem um future cenário que parceiros pretendem atingir para as 
espécies e os objectivos identificam os múltiplos passos necessários para realizar esse 
cenário.  
 
 
 
4 https://www.iucn.org/ssc-groups/african-elephant-sg/mammals/african-elephant-specialist-group 
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Os objectivos devem ser: claros e fáceis de entender; permitir acções e actividades 
derivadas dos mesmos; ser realistas, e; devem ser capazes de seguir (usando alvos e 
indicadores associados). Porque os NEAPS precisam de estar totalmente alinhados com a 
estrutura objective do AEAP, precisamos de usar 8 objectivos genéricos do AEAP, ainda que 
adaptado às circunstâncias locais.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6 Acções e actividades 
 

Acções e actividades relacionadas são as coisas que precisam de ser feitas para atingir os 
objectivos NEAP e, em última instância, a sua meta e visão. As acções e actividades 
propostas devem ser diversificadas. 
  
Por exemplo: 

i. “realizar patrulhas em áreas chave de elefante regularmente a utilizar do sistema 
SMART (ver Apêndice 6) para proteger elefantes e seus habitats com maior 
eficiência”.  

ii. “criar redes de inteligência que englobem áreas protegidas”, 
iii. “realizar sondagens da distribuição e da abundância dos elefantes”,  
iv. “realizar inventários anuais das reservas de marfim e apresentar os resultados à 

CITES”. 
 
O corpo de um NEAP deve conter uma lista de todas as ações e atividades relacionadas 
necessárias para atender aos objetivos do NEAP e atingir sua meta durante o período de 10 
anos normalmente coberto por um NEAP. No entanto, como os NEAPs devem ser 
“documentos vivos” com o objetivo principal de promover e direcionar a implementação 
“no terreno”, os NEAP também precisam incluir planos de implementação detalhados 
(consulte a Seção 5) a médio prazo (3 anos) que forneçam os detalhes do que precisa ser 
feito, por quem, onde, como e em que data ou em que prazo. Além disso, metas e 
indicadores de progresso devem ser definidos para cada ação ou conjunto de ações 
relacionadas, pois ajudam a definir o que cada ação se destina a alcançar e quando a ação 
foi executada com sucesso. Também é necessário definir as necessidades de 
monitoramento e avaliação para cada ação ou conjunto de ações relacionadas. Por fim, é 
útil anexar classificações prioritárias às ações e atividades relacionadas; é um requisito da 
EPI Foundation que as ações e atividades da mais alta prioridade que requerem 

Objectivos AEAP: 
1. Reduzir a matança ilegal de elefantes e o comércio ilegal de produtos de elefante. 
2. Manter os habitats dos elefantes e restaurar a conectividade  
3. Reduzir conflitos humano-elefante (HEC). 
4. Conscientizar sobre a conservação do elefante e gerir partes interessadas que incluem 

responsáveis políticos e comunidades locais entre outros grupos de interesse. 
5. Fortalecer o conhecimento dos Estados da área sobre a gestão dos elefantes  
6. Fortalecer a cooperação e a compreensão entre Estados da área do Elefante Africano. 
7. Aprimorar a cooperação e a colaboração das comunidades locais na conservação do 

Elefante Africano. 
8. Garantir a implementação efectiva do Plano de Acção para o Elefante Africano. 
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financiamento urgente sejam identificadas no NEAP de um estado EPI, conforme detalhado 
em uma série de propostas de financiamento de projetos, anexadas como anexos. 
 
Um modelo de exemplo para uma tabela resumindo Visão, Meta, Objetivos, Ações e 
Atividades é fornecido no Apêndice 3. 
 
Um plano detalhado de implementação de três anos deve ser incluído como anexo a todos 
os NEAP, pois isso facilita a atualização de um NEAP sem a necessidade de modificar o corpo 
do documento. Por exemplo, à medida que as ações são concluídas ou as novas ações 
identificadas como necessárias, o anexo do plano de implementação pode - e deve - ser 
atualizado, pois isso ajudará a garantir que o NEAP seja um "documento vivo" que possa ser 
usado pelas autoridades nacionais e por seus parceiros para evitar duplicação de atividades 
e monitorar o progresso da conservação de elefantes no país. Para obter mais informações 
sobre a estrutura e o conteúdo dos planos de implementação, consulte a Seção 5 e o 
modelo do plano de implementação (Apêndice 1). 
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Caixa 1: Componente de Plano de Acção ou Estratégia para a Conservação de uma 
Espécie recomendado pelo IUCN/SSC (2008a) e potencialmente adequado para servir 
de base aos NEAPs; fonte IUCN/SSC (2008b). 
 
Uma Estratégia de Conservação de Espécie (SCS), como descrita neste documento (i.e. 
IUCN/SSC 2008b), é um plano de âmbito de manada (ou em alguns casos regional) para 
salvar espécies ou um grupo de espécies. A abordagem que delineamos aqui é uma de um 
número de possíveis formas que um SCS pode assumir, e não deve ser vista como uma 
prescrição inflexível. O processo que recomendamos já foi experimentado com sucesso numa 
série de instâncias, ainda que, por vezes, a terminologia e as definições usadas pelos 
planeadores possa ter sido ligeiramente diferente, mesmo tendo como referência 
essencialmente os mesmos elementos do processo SCS que estamos a discutir aqui. Nesta 
visão geral, e no Manual, explicamos os termos principais usados, de modo a clarificar o seu 
significado; mas admitimos que as nossas definições não são as únicas que são válidas. 
 
Com estas considerações em mente, recomendamos que uma SCS tenha uma Avaliação da 
Situação, com a Visão e Metas para salvar as espécies, Objectivos que precisam de ser 
atingidos e Ações que visam alcançar esses Objectivos. Os passos envolvidos para preparar 
uma SCS seguem uma abordagem lógica, e podem ser resumidos da forma que se segue:  
 
• Compilar e refinar a Avaliação da Situação (incorporando uma análise da ameaça), tanto 

na preparação como no workshop (ou workshops) envolvendo especialistas de espécies 
e outras partes interessadas (ver Capítulo 6). Esta Avaliação da Situação define a 
distribuição histórica e atual das espécies, os tamanhos da população dos Estados (ou, 
pelo menos, dá-nos alguns números), avalia as tendências da população, e identifica 
perdas e ameaças. A Avaliação da Situação deve, quando disponível, ser informada pelo 
Red List Assessment(s) e documentação de apoio da Red List Unit of the IUCN Species 
Programme e o Species Information Service (SIS). A Avaliação da Situação complete 
também deve, por sua vez, dar feedback ao processo Red List.  

 
• Formular uma Visão a toda a espécie (ou, em alguns casos, regionais), que é uma 

descrição inspiradora do que é que os participantes querem alcançar (uma descrição do 
“estado futuro desejado” para a espécie) e um conjunto de Metas associadas. As metas 
capturam em maior detalhe o que necessita de ser atingido, para salvar as espécies, e 
quando necessita de ser atingido (ver Capítulo 7). As Metas são a Visão refraseada em 
termos operacionais. Tanto a Visão como as Metas têm o mesmo alcance geral, a longo-
prazo, e a nível de escala espaço-temporal. As Metas [a longo-prazo] devem ter Alvos 
associados, que são um subconjunto a médio-prazo (tipicamente 5-10 anos) das Metas 
[também podem ser pensados como metas a curto-prazo]. Metas-Alvo [metas a curto-
prazo] representam essas Metas (e/ou os passos necessários em direção a essas Metas) 
que podem, de forma realista, ser conquistadas durante o tempo de vida da Estratégia. 
Como todas as outras metas, as Metas-Alvo devem ser SMART.  

 
• Compilar um conjunto de Objectivos necessários para atingir a(s) Meta(s) no intervalo de 

tempo citado. Os objectivos devem abordar as ameaças principais identificadas no 
processo da Avaliação da Situação e cada Objectivo deve também ter um ou mais Alvos 
SMART (ver acima). Os objectivos são tipicamente desenvolvidos usando uma 
combinação de análise da ameaça com a análise do problema (ver Capítulo 8).  
•  
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4.1.7 Alvos 
 
Uma meta refere-se a uma etapa mensurável que descreve o que precisa ser alcançado para 
atingir uma meta ou objetivo (ver Quadro 2). O progresso em direção ao cumprimento das 
metas é rastreado usando indicadores (consulte a Seção 4.1.8) e, juntos, os indicadores e as 
metas possibilitam avaliar se uma ação ou conjunto de ações relacionadas foram bem-
sucedidas ou se as ações estão falhando ou apresentando desempenho insuficiente. 
 
As metas sempre devem ser SMART (específicas, mensuráveis, realizáveis, realistas e com 
limite de tempo). As caixas 2 e 3 fornecem exemplos de metas típicas e conselhos sobre 
como garantir que as metas sejam SMART. 
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Caixa 2: Extrato do IUCN/SSC Conservation Strategy for Wild Cattle and Buffaloes in 
Southeast Asia (2008) para mostrar alvos associados a um objectivo 
 
Objectivo: 
 
1 Manter e, sempre que apropriado, expandir a área de habitat do gado selvagem e do 
búfalo, e aumentar a proporção desse habitat que é bem gerida, para assegurar a 
viabilidade e funcionalidade ecológica das populações de gado selvagem e búfalos.  
 
Alvos Objectivos: 
 
1.1 Áreas protegidas bem geridas com populações prioritárias de gado selvagem e 
búfalos são para manter ou, onde apropriado, melhorar as suas normas de gestão em 
2019. 
 
1.2 Práticas de gestão apropriadas desenvolvidas para outras áreas prioritárias com gado 
selvagem e búfalos em 2019.  
 
1.3 Práticas de gestão apropriadas implementadas por existência de áreas protegidas 
com gado selvagem e búfalos com prioridade secundária em 2023.  
 
1.4 Potenciais habitats de gado selvagem e búfalos, atualmente não assegurados, 
avaliados em 2023. 
 
1.5 Habitat não protegido colocado sob gestão apropriada até 2023 (e além). 
 
1.5 Habitat não protegido posto sob gestão apropriada em 2018 (e depois).  
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Caixa 3: Extrato do IUCN (2008a), garantindo que os alvos são “SMART”  
 
“Alvos objectivos devem ser SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-
bound). O acrónimo SMART foi introduzido no Capítulo 6, em relação aos Alvos-Meta, mas é 
igualmente aplicável a nível dos Alvos e Objectivos. As componentes do acrónimo SMART são as 
seguintes:  
 
• Specific - Específicos - Alvos objectivos devem ser definidos com detalhe suficiente, e 

escritos de tal forma, que (a) é afirmado um resultado explícito e (b) é claro que é necessária 
acção para alcançar esse resultado. Por exemplo, o Strategic Plan for the Conservation of 
Asian Wild Cattle and Buffaloes in Southeast Asia inclui um Alvo Objectivo que requer 
“Pesquisas que usem os métodos apropriados de revisão pelos pares para medir o tamanho 
da população e tendência, conduzidos em locais prioritários em 2018”. Este Alvo Objectivo é 
específico na medida em que afirma claramente o que é preciso conseguir (precisam de ser 
levadas a cabo pesquisas do tamanho da população e das tendências), como (usando os 
métodos apropriados de revisão de pares), e quando (em locais prioritários [que são 
identificados na estratégia]). 
 

• Mensurable - Mensuráveis - Alvos objectivos devem ser mensuráveis, de modo a que seja 
claro quando têm de ser atingidos [ver também a secção Métricas no documento EPI]. No 
exemplo dado acima, o Alvo Objectivo é mensurável uma vez que a pesquisa tenha sido 
finalizada.  
 
Achievable - Alcançáveis - Alvos objectivos têm de ser alcançáveis. Se os Alvos forem 
demasiado ambiciosos, dificilmente serão atingidos, e as pessoas que trabalham neles 
podem perder a motivação. Para avaliar se um Alvo Objectivo é alcançável, pode ser útil 
considerar se outros conseguiram algo semelhante num semelhante período de tempo. 
Também é útil assegurar que não há obstáculos intransponíveis porque as pesquisas do 
tamanho da população e tendências estão restritas apenas aos locais prioritários, e não 
visam todos os lugares onde se encontra a espécie. 
 

• Realistic - Realistas Um Alvo Objectivo pode ser alcançável porque pode ser alcançável por 
princípio, mas não ser realista porque os recursos disponíveis são insuficientes (por exemplo, 
dinheiro, competências ou compromisso, ou não há hipótese de os reunir.  
 

• Time-bound - Temporais - Cada Alvo Objectivo deve especificar o período de tempo dentro 
do qual (ou data em que) o Alvo deve ser atingido. Definir uma data-limite cria um sentido de 
urgência. Como acima referido, podem ser usados cronogramas como forma de dar 
prioridade a Metal Objetivas, com cronogramas mais curtos dadas aos Alvos ligados a 
ameaças mais urgentes (ainda que os cronogramas não devam ser tão curtos para que o Alvo 
não seja inatingível ou irrealista). O cronograma para cada Meta Objetivo deve ser menor, ou 
igual à escala de tempo, mas não deve ser tão curto que torne o Alvo inatingível ou irrealista. 
O cronograma para cada Alvo Objectivo deve ser menor, ou igual à escala de tempo do SCS 
[NEAP] como um todo.” 
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4.1.8 Monitorização e Avaliação 
 
O Quatro de Monitorização e Avaliação para a implementação de NEAPs é um manual 
separado que cobre: 

• O plano de fundo teórico da Gestão Adaptativa; 
• O Quadro Indicador junto de exemplos de indicadores usados para a implementação 

do NEAP; 
• O Quadro de Monitorização e Avaliação com o ciclo de reportagem e 
• A Matriz M&E que é usada para guiar a avaliação de resultados e impactos (EPI, 

Quadro de Monitorização & Avaliação, 2019). 
 
Lidaremos com estes temas brevemente, abaixo, mas para informações mais detalhadas 
referimos o leitor ao manual acima, que também pode ser encontrado no site da EPI aqui. 
 
Raramente, ou nunca, serão os dados disponíveis, e as habilidades daqueles que preparam e 
implementam um NEAP para prever e controlar o futuro, adequados para garantir que um 
NEAP alcançará os resultados desejados para os elefantes de um país quando 
primeiramente desenvolvido sem que sejam necessárias revisões posteriores. Por esta 
razão, a gestão adaptativa (Walters 1986; Parma et al. 1998; McCarthy & Possingham 2007; 
Lyons et al. 2008) há-de ser integral à abordagem NEAP. Um NEAP, portanto, necessita da 
inclusão do quadro de monitorização e avaliação, a incluir um processo para o 
monitorização do progresso das acções/actividades do NEAP e de se foram atingidas as 
metas de cada acção ou conjunto de acções relacionadas. Mais geralmente, o processo 
NEAP necessita da inclusão de um mecanismo para a revisão e o refinamento contínuos. 
Este mecanismo deverá incluir a compilação e revisão correntes dos dados da situação dos 
elefantes (abundância e distribuição), dados sobre as ameaças aos elefantes e aos seus 
habitats naquele Estado, e dados sobre os esforços tomados para o abordar das ameaças e 
para a construção de capacidades de conservação e aplicação da lei naquele Estado. 
Deverão ser vistas como componente vital da gestão adaptativa as reuniões periódicas de 
qualquer Coordenador NEAP e do Comitê de Coordenação do Plano de Acção Nacional para 
Elefantes (ver Caixa 4 para uma explicação da gestão adaptativa). 
 
Para a medição de mudanças - ou seja a avaliação do progresso direcionado ao atingir de 
certos desempenhos (metas de curto prazo para acções e actividades) e resultados (as 
metas de médio prazo para os objectivos) - utilizamos indicadores. Indicadores podem ser 
classificados em dois tipos principais: 
 

1. “Indicadores de Desempenho.” Exemplos de Indicadores de desempenho incluem 
“número de patrulhas completas por mês em sítios prioritários” e “número de 
sondagens populacionais de elefantes completas em sítios prioritários”. Tais 
indicadores tendem a ter uma natureza de curto prazo, são primeiramente úteis 
como indicadores de progresso (“estão a ser implementadas acções de acordo com 
o cronograma que foi julgado necessário?”, “está o NEAP a ser implementado como 
o pretendido?”), e permitir que funcionários do governo nacional e local, as ONGs 
parceiras, e os doadores monitorem o progresso de implementação de um NEAP de 
determinado país. 
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2. “Indicadores de Resultado.” Exemplos de indicadores de resultado incluem 
“Proporção de Elefantes Mortos Ilegalmente (PIKE) em sítios chave” e “Tamanho e 
tendência populacional de elefantes em sítios chave”. Tais indicadores tendem a ser 
de mais longo prazo do que indicadores de desempenho porque eles tipicamente 
requerem mais tempo e esforço para avaliar; eles são entretanto essenciais porque 
dizem aos funcionários do governo local e nacional, às ONGs parceiras, e aos 
doadores se o NEAP está a ser bem sucedido na conservação dos elefantes de 
determinado país. 

 
Para apresentações públicas de progresso com NEAPs, é tipicamente preferido um número 
relativamente pequeno de indicadores simples a um conjunto maior de indicadores mais 
complexos. Entretanto para propósitos de interação com doadores, parceiros, e políticos, 
indicadores mais complexos poderão ser mais apropriados. Portanto, por exemplo, para o 
consumo público “proporção de sítios chave onde está a ser realizado trabalho contra a 
caça ilegal” será tipicamente preferível a uma repartição mais fina que mergulhe em tipos 
de trabalho de combate à caça ilegal (e.g. número de lugares com redes de inteligência e 
numero de lugares com apoio aéreo para as autoridades policiais). Uma desagregação mais 
detalhada será entretanto útil quando no desenvolvimento de programas com parceiros, 
e.g. ONGs e governos ou doadores privados. 
 
Deverá ser dada prioridade a indicadores de resultado conforme eles tornem-se disponíveis, 
pelo facto destes dizerem-nos se estamos a ser bem sucedidos nos nossos esforços de 
conservação e em outros esforços, em vez de estar só a conduzir actividades. Mesmo assim, 
indicadores de desempenho são também bastante úteis porque permitem que avalie-se o 
progresso (ou então a falta de progresso) feito na implementação de um projeto, e 
permitem que tome-se as medidas apropriadas no caso das metas não estarem a ser  
atingidas.  
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Caixa 4: O que é Gestão Adaptativa? (Fonte: Monitorização EPI e Enquadramento Avaliativo) 

 
Na sua forma mais simples, a gestão adaptável pode ser definido como uma abordagem 
sistemática para melhorar a gestão de recursos, aprendendo com os resultados da mesma. A 
gestão adaptativa é uma estrutura e um processo flexível de tomada de decisão para 
monitorização e avaliação que leva a melhorias contínuas na implementação de uma acção, 
actividade, projecto ou programa para alcançar os objectivos desejados. Este fornece um 
processo estruturado que permite executar acções baseadas na monitorização e na avaliação 
de resultados, além de reavaliar e ajustar as decisões à medida que mais informações são 
disponibilizadas. A estrutura que a EPI está a usar engloba três fases: Planear, Fazer, Avaliar e 
Responder:  

 

 
 

 
Em termos de desenvolvimento e implementação do NEAP, podemos subdividir as três fases 
da seguinte maneira: 
 
PLANO: desenvolvimento do NEAP por meio de uma série de workshops entre as partes 
interessadas, nos quais os participantes definem o problema por meio de uma análise de 
ameaças e restricções, com base na qual são formuladas uma série de 8 objectivos, alinhados à 
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1. Definir o problema: Realize uma avaliação da situação e uma análise de ameaças para 
definir os problemas e as restricções. 

2. Estabeleça a visão, meta e objectivos: Com base na na avaliação do estado e na análise de 
ameaças, definimos uma visão a longo prazo (100 anos) que descreve o estado futuro 
desejado para os elefantes e o seu relacionamento com as pessoas, bem como uma meta 
de curto prazo. (10 anos) que redefine a Visão em um objectivo operacional abrangente. 
Realizar a visão e o objectivo de um NEAP requer abordar uma série de problemas e 
restricções. Os objectivos especificam as abordagens a serem adoptadas para superar 
esses problemas e restricções. Cada um desses objectivos tem uma meta SMART, para 
medir o progresso na consecução do objectivo. 

3. Estabelecer vínculos entre os (8) Objectivos e formular Acções para alcançar os Objectivos. 
Os Objectivos combinados devem eventualmente levar à consecução do Objectivo, mas, 
para alcançar os Objectivos, precisamos primeiro propor acções que possam levar à 
realização dos Objectivos. 

4. Seleccionar acções: propor e seleccionar acções que provavelmente levem à consecução 
de um objectivo específico e determinar amplamente as actividades necessárias para 
essas acções. 

 
FAZER: Durante um workshop de implementação, os participantes formulam as acções e suas 
respectivas actividades em detalhes, incluindo indicadores e estimativas de orçamento. Essas 
informações são resumidas num plano de implementação, a parte "viva" do NEAP, a ser 
actualizada regularmente durante as reuniões de avaliação. Uma selecção de acções e 
actividades de alta prioridade é então desenvolvida em propostas detalhadas de financiamento 
a médio prazo para submissão às partes financiadoras. 
    

5. Design e implementação de acções: descreva as acções e suas respectivas actividades em 
detalhes, incluindo indicadores para medir o progresso e orçamentos estimados. Para uma 
selecção de acções de alta prioridade e suas respectivas actividades, desenvolva propostas 
detalhadas com orçamentos para o médio prazo (Propostas de Financiamento). Resuma as 
acções e actividades num plano de implementação, detalhando uma breve metodologia, 
verificação (indicadores), responsabilidades, cronograma e fundos necessários. Quando o 
financiamento estiver disponível, inicie a implementação. 

6.  
Projecte e implemente um programa de monitorização: projecte e desenvolva um 
programa de monitorização e avaliação para acompanhar o progresso e auxiliar na gestão. 
gerenciamento adaptativo. 
 

AVALIE E RESPONDE: Durante uma avaliação ou outra reunião, com todas as partes 
interessadas presents, analisar o progresso da implementação NEAP, avaliar e adaptar quando 
necessário.  
 

7.  Analisar, sintetizar e avaliar: use indicadores para analisar o progresso na implementação. 
8. Comunique o entendimento catual: discuta o progresso com as partes interessadas 

envolvidas, por exemplo, durante reuniões regulares de revisão. 
9. Adaptar: Se o progresso para alcançar os Objectivos não estiver a funcionar de acordo com 

o plano ou as expectativas, adapte o design. 
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4.1.9 Plano de Implementação  
 
Os NEAPs de todos os Estados EPI deverão incluir, na forma de um anexo, um plano de 
implementação detalhado de curto prazo (tipicamente 3 anos). O plano de implementação 
é a parte mais importante de um NEAP porque inclui acções/actividades detalhadas, 
métodos, metas, e planos de monitorização e avaliação, e serão usados para o 
desenvolvimento de propostas orçamentadas para suporte técnico e financeiro. Para 
Estados da área que não são Estados EPI, mas que apesar disto estão a utilizar as 
orientações deste manual para a produção de NEAPs, é ainda fortemente recomendado que 
sejam produzidos planos de implementação na forma de anexos conforme os princípios 
indicados na Secção 5. Desconsiderando-se o formado do corpo do texto do NEAP, o plano 
de implementação anexado ao NEAP de qualquer Estado EPI deverá cumprir com as normas 
descritas na Secção 5. 
 
4.1.10 Propostas para financiamento do projecto 
 
Os NEAPs devem ter uma série de projectos de financiamento detallhados como anexos, em 
que a razão para implementar uma ação de alta prioridade ou um conjunto de acções com 
as suas respectivas actividades a médio-prazo, juntamento com a metodologia e orçamento 
(ver Secção 5.4).  
 
4.1.11 Mobilização de Recursos e Orçamento 
 
A médio-termo (3 anos), o Plano de Mobilização de Recursos e Orçamento (RMP&B) serve 
propósitos macro-financeiros – isto é para doadores que têm um orçamento de resumo a 
médio-prazo que pode ser facilmente (ver Secção 5.5).  
 
As 4 diferentes componentes do pacote do NEAP são mostradas na Fig. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2: O desenvolvimento do  NEAP simplificado, mostrando as 4 componentes do pacote NEAP (caixas 
cinzentas) 
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4.1.12 O processo de avaliação para esboçar NEAPS 
 
Qualquer NEAP é tendencialmente um documento complexo porque é necessário que cubra  
um enorme âmbito de áreas,  proteger os elefantes da caça furtiva, conservar os habitats 
dos elefantes, envolver as comunidades locais  na gestão da vida selvagem e conservação, 
fortalecendo o turismo baseado nas cominidades e no sector turístico em geral e muitas 
outras coisas, dependendo de uma situação nacional específica. Por isso, é essencial que 
qualquer NEAP seja avaliado de forma profunda, construindo na situação nacional 
específica. Portanto, é essencial que qualquer NEAP seja profundamente avaliado pelas 
autoridades nacionais e e especialistas e idealmente por especialistas estrangeiros também, 
e permitir que cada avaliação ajudará a facilitar a “compra” quando o NEAP estiver 
finalizado e a ser implementado. Assim, é altamente recomendado que as cópias do esboço 
NEAP, incluindo o plano de implementação, estejam a circular para todos os participantes ( 
se o NEAP for produzido num ambiente de workshop) e outros especialistas relevantes, 
nacionais e internacionais, incluindo membros do IUCN/SSC Grupo de Especialistas em 
Elefante Africanos (AfESG). 
 
O fluxo lógico do desenvolvimento do NEAP, incluindo alguns dos aspectos financeiros é 
mostrado na Fig.3. 

 
 

Fig. 3: Flow lógico do desenvolvimento NEAP, incluindo alguns aspectos financeiros. 
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4.2 Usando a AEAP e os planos ou estratégias nacionais de acção existentes 
para preparar um NEAP 
 

Um princípio fundamental por detrás da preparação dos NEAPs é que não há necessidade 
de reinventar a roda. Qualquer NEAP preparado por um Estado deve fazer pleno uso das 
estratégias e planos de acção nacionais existentes para elefantes, bem como do AEAP e de 
quaisquer estratégias regionais relevantes, ao mesmo temp, que cumpre os requisitos do 
EPI (no caso dos Estados do EPI). Se já existe uma estratégia ou plano de acção nacional 
razoavelmente actualizado para a conservação de elefantes para um Estado, este deve ser 
considerado uma fonte essencial - juntamente com a AEAP (e qualquer NIAP) - para a 
preparação do NEAP. Nesses casos, o NEAP pode assumir a forma de: 
 
1. Uma compilação das secções relevantes de qualquer plano ou estratégia nacional 
existente (actualizada, conforme necessário), complementada com informações e secções 
recém-desenvolvidas ausentes, totalmente alinhadas com os 8 objectivos gerais do AEAP e 
apresentadas de forma a que a sua relação com qualquer NIAP e com os objetivos da EPI é 
esclarecida. 
2. Um plano de implementação recém-preparado, incluído como anexo, que fornece 
acções/actividades detalhadas, métodos, metas e planos de monitorização e avaliação, e 
que descreve como as várias acções/actividades nacionais atenderão aos objectivos e metas 
da AEAP, qualquer NIAP relevante e a EPI (para os Estados membros da EPI) (consulte a 
Secção 5). 
 
As etapas básicas a seguir devem ser usadas como um guia para preparar um NEAP a partir 
de um plano ou estratégia de acção existente: 
 
Etapa 1: Prepare ou reveja (conforme apropriado) uma revisão do status dos elefantes nos 
Estados da área de distribuição, se não houver uma revisão actualizada disponível. 
 
Etapa 2: Conduza ou reveja (conforme apropriado) uma análise de ameaça, se não houver 
uma análise actualizada de ameaças disponível. 
 
Etapa 3: Use o Kit de Ferramentas de Análise da ICCWC para Vida Selvagem e Crime 
Florestal (ICCWC Toolkit; consulte o Glossário) para realizar uma análise de problemas 
relacionados com o crime contra a vida selvagem. O Kit de Ferramentas da ICCWC ajuda a 
"analisar as respostas da justiça preventiva e criminal de um país aos crimes contra a vida 
selvagem e as florestas, identificar a assistência técnica e as necessidades de capacitação e e 
a elaborar um plano de trabalho". 
 
Etapa 4: Adapte a visão e as metas existentes. Há que alinhar os objectivos aos 8 objectivos 
genéricos do AEAP (e/ou outros componentes relevantes) nos planos/estratégias nacionais, 
conforme apropriado, adicionando ou modificando o idioma, se necessário, para garantir a 
compatibilidade com a AEAP, qualquer NIAP e os objectivos e critérios da EPI. 
  
Etapa 5: Desenvolva um plano de implementação detalhado que contenha todas as acções 
necessárias de curto-prazo (geralmente de 3 anos) e actividades relacionadas. Isso incluirá a 
adaptação de acções/actividades, metas e planos de monitorização e avaliação, se houver, 
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garantindo compatibilidade com as metas e objectivos da AEAP, de qualquer NIAP e da EPI 
(para os Estados da EPI). Para indicadores específicos para crimes contra a vida selvagem 
(por exemplo, matança ilegal de elefantes e tráfico de marfim), considere usar a Estrutura 
de Indicadores da ICCWC para Combater a Fauna e o Crime Florestal (Estrutura de 
Indicadores da ICCWC; veja o texto abaixo e Glossário) ou use os indicadores de exemplo 
fornecidos no Apêndice 7. Inclua o plano de implementação detalhado como um anexo. 
 
Etapa 6: Desenvolver uma série de propostas de financiamento de projetos como anexos, 
nas quais é fornecida uma justificativa para a implementação de uma cação de alta 
prioridade ou um conjunto de acções com suas respectivas actividades a médio prazo, 
juntamente com uma metodologia e um orçamento. 
 
Etapa 7: Desenvolver o Plano e Orçamento de Mobilização de Recursos (RMP&B). O RMP& 
B inclui apenas actividades e orçamentos para os quais as propostas detalhadas de 
financiamento de projetos foram desenvolvidas e anexadas ao NEAP, seja pelo governo ou 
por outras partes interessadas. 
 
Se os planos ou estratégias nacionais de acção existentes foram preparados num ambiente 
de workshop participativo ou num processo participativo semelhante, pode não ser 
necessário realizar outro workshop que envolva um grande número de partes interessadas. 
Em vez disso, uma pequena reunião de funcionários importantes do governo e especialistas 
em elefantes de outros países (se apropriado) pode ser suficiente. Se um workshop 
participativo for considerado desejável ou necessário, o livrete da IUCN / SSC “Planeamento 
Estratégico para Conservação de Espécies: Um Manual” (IUCN / SSC 2008a) fornece 
conselhos gerais sobre a realização de workshops nacionais de planeamento de acções 
(consulte especialmente o Capítulo 9 do Manual). 
 
Independentemente de escolher um workshop de partes interessadas ou uma abordagem 
para pequenas reuniões, a maior parte do trabalho necessário para produzir um NEAP 
usando um plano ou estratégia de acção existente envolverá o alinhamento com o AEAP 
(estrutura de objectivos) e a preparação dos anexos (plano de implementação, propostas de 
financiamento do projecto e plano de mobilização de recursos e orçamento). 
 
Para indicadores de progresso específicos sobre crime contra vida selvagem (por exemplo, 
abate ilegal de elefantes e tráfico de marfim), aqueles que preparam um NEAP devem 
considerar o uso da Estrutura de Indicadores da ICCWC para Combater a Vida Selvagem e o 
Crime Florestal (Estrutura de Indicadores da ICCWC). A Estrutura de Indicadores da ICCWC 
foi desenvolvida para trabalhar em conjunto com o Kit de Ferramentas da ICCWC (consulte 
o Glossário) e forneça uma ferramenta de avaliação adicional para uso a nível nacional. 
Embora o Kit de Ferramentas da ICCWC forneça os meios para uma análise abrangente dos 
principais problemas relacionados com o crime contra a vida selvagem num país, a Estrutura 
de Indicadores da ICCWC permite uma avaliação mais rápida de uma resposta da aplicação 
da lei nacional ao crime contra a vida selvagem. A Estrutura de Indicadores da ICCWC é um 
conjunto abrangente de 50 indicadores organizados em relação a oito resultados desejados 
da aplicação efectiva da lei para combater o crime contra a vida selvagem. É na forma de 
uma estrutura de auto-avaliação, que é melhor concluída através de um processo 
colaborativo que envolve todas as agências policiais nacionais relevantes. A Estrutura do 
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Indicador também fornece uma estrutura padronizada para monitorar quaisquer alterações 
na capacidade e eficácia da aplicação da lei nacional ao longo do tempo e, se usada 
regularmente (digamos, a cada 2 a 3 anos), pode ser usada por um Coordenador do NEAP e 
pelo Comité Nacional de Coordenação do Plano de Acção do Elefante para monitorizar o 
progresso na implementação do NEAP de um país. A Estrutura de Indicadores da ICCWC 
para o Combate à Criminalidade de Animais Selvagens e Florestas está disponível em 
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/ICCWC-Ind-FW-ASSESSMENT-
GUIDELINES-FINAL.pdf. 
 
Como mencionado acima, alternativamente, os exemplos de indicadores sobre crimes 
contra a vida selvagem fornecidos no Apêndice 7 podem ser usados para monitorizar a 
implementação do NEAP. 
 

4.3 Selecionando participantes para as oficinas e reuniões do NEAP 

Os participantes das oficinas ou reuniões do NEAP devem ser as partes interessadas com 
maior probabilidade de se envolver na implementação do NEAP, inclusive por meio da 
gestão de populações ou habitats de elefantes, combatendo crimes contra a vida selvagem, 
como caça furtiva e tráfico, desenvolvimento de capacidade, comunidades locais relevantes, 
indústria do turismo, uso da terra planejadores, indústrias extrativas, pesquisa, 
desenvolvimento de políticas, captação de recursos ou outros meios. Na prática, isso 
significa que os participantes incluirão representantes das autoridades de vida selvagem do 
país, incluindo gerentes de áreas protegidas, comunidades relevantes, operadores 
turísticos, polícia, judiciário, agências alfandegárias, departamentos de planejamento do uso 
da terra, indústrias-chave, ONGs nacionais e internacionais, bem como pesquisadores e 
outros capazes de dar uma contribuição prática para o desenvolvimento e implementação 
do NEAP. 

5. Os Anexos NEAP 
 
5.1 O plano de implementação (IP) 
 
Todos os NEAPs de Estados Membros da EPI deverão conter planos de implementação que 
descrevam em detalhe o objetivo e meta, acções/actividades propostas, métodos, 
classificação de prioridade, responsabilidade, verificação, situação de financiamento, e 
cronograma, tal como planos de monitorização e avaliação que sigam o formato aqui 
descrito. É fortemente recomendado que Estados da área que queiram utilizar do processo 
descrito neste manual mas que não façam parte da EPI também incluam os planos de 
implementação aqui descritos. 
 
Acções/Actividades são aspetos que precisam ser executados a fim de atingir os objectivos 
do NEAP (e consequentemente do AEAP) e, finalmente, sua meta e visão. Ações/actividades 
propostas serão provavelmente muito diversas, incluindo-se aspetos como monitorização 
de população de elefantes (ver Apêndice 8) e patrulhas regulares de manutenção da ordem 
que utilizem do sistema SMART (Apêndice 6) para efectivamente proteger elefantes e seus 
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habitats, a criação de redes de inteligência ao redor de áreas protegidas chave, inventários 
de reservas de marfim, e similares. 
 
As acções/actividades inclusas num plano de implementação de NEAP hão-de ser mais úteis 
caso sejam o mais específicas possíveis, a detalhar o que é necessário fazer, como 
(“métodos”), por quem (responsabilidade), onde (escopo), e quando (i.e. até qual data ou 
por qual período de tempo). Noutras palavras, o plano de implementação deverá ser 
SMART, i.e. Específico (Specific), Mensurável (Measurable), Atingível (Achievable), Realista 
(Realistic), e Calendarizado (Time-bound). 
 
Se os recursos permitirem, antes de preparar-se um plano de implementação NEAP será 
frequentemente muito útil conduzir uma revisão normal de como, e até que ponto, 
qualquer estratégia ou plano de acção nacional para elefantes pré-existente foi 
implementada, identificando o que foi bem sucedido e o que não e por quê (e.g. quais 
foram as limitações?). 
 
Será frequentemente proveitoso anexar classificações de prioridade às acções/actividades 
e, de qualquer modo, a Fundação EPI requer que as acções de prioridade elevada de um 
NEAP de Estado Membro da EPI sejam identificadas. 
 
Os planos de implementação também deverão mostrar a maneira que as acções e 
actividades propostas são compatíveis com os objectivos do AEAP, com as acções inclusas 
em qualquer NIAP, e os propósitos da EPI (para Estados EPI) 
 
Os planos de implementação detalhados deverão ser inclusos como um anexo em todo 
NEAP porque fazê-lo permite a fácil actualização de um NEAP sem que seja necessário 
modificar o corpo do documento. Por exemplo, as acções tendo sido “completas ou novas 
acções identificadas como sendo necessárias, o anexo ao plano de implementação pode - e 
deve - ser actualizado porque fazê-lo ajudará a manter o NEAP um “documento vivo” que 
pode ser usado pelas autoridades nacionais e seus parceiros para monitorar o progresso da 
conservação de elefantes no país. 
 
Para uso na comunidade de doadores - ou seja para fins macro-financeiros - um IP como 
uma tabela simples do Word é o mais apropriado porque pode ser impresso e facilmente 
inspeccionado. Uma desvantagem, entretantoo, é o montante limitado de espaço, que 
advoga o uso de uma planilha Excel que permita a incorporação de mais detalhes. 
Entretanto, uma planilha densamente povoada não se presta à impressão, e eventualmente 
ambas alternativas precisarão ser usadas. A Caixa 5 apresenta um resumo da informação 
que poderá ser incorporada quando usando uma planilha, enquanto um modelo de 
exemplo do IP para Word é fornecido no Apêndice 1. Deverá ser utilizada a mesma 
numeração NEAP para objectivos, metas, acções e actividades, tanto no Plano de 
Implementação (IP) quanto no Plano de Mobilização de Recursos e Orçamento (RMP&B). 
Este alinhamento facilita o cruzamento de referencias para cada actividade, através dos 4 
componentes do NEAP; i.e. o Plano de Acção (corpo principal do texto), as Propostas de 
Financiamento do Projecto, o IP e o RMP&B. Como um exemplo, se um investidor em 
potencial varre o RMP&B à procura das lacunas de financiamento que existem para 
implementar acções/actividades em particular do NEAP, que contém informações 
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altamente resumidas daquilo que precisa ser feito, exactamente, por quem e por quais 
motivos, ele poderá então referir ao IP para determinar conexões a outros 
projectos/actividades relacionados, ler em detalhe a proposta de financiamento do projecto 
e analisar a secção relevante do NEAP para colocar esta acção/actividade em particular no 
contexto geral da conservação de elefantes naquele Estado da área em particular. 
 

 
 
É muito importante que cópias do rascunho NEAP, incluindo o anexo do plano de 
implementação, sejam circulados por todos os participantes de oficinas NEAP (caso o NEAP 
e o anexo do plano de implementação tenham sido produzidos num ambiente de oficina) e 
outros peritos nacionais e internacionais. Isto ajudará a garantir que o NEAP seja 
plenamente implementado pelas muitas partes interessadas chave; sendo-se responsável 
pelas actualizações ao NEAP e evitando-se a duplicação de actividades. 
 
5.2 Cronograma para Planos de Implementação NEAP  
 
O corpo de um NEAP deverá apresentar um programa de trabalho coerente e compreensivo 
que cubra um período de pelo menos 10 anos, mesmo que algumas acções/actividades 
possam ser completadas num período de tempo menor. O plano de implementação no 
anexo ao NEAP deverá identificar todas aquelas acções e actividades que serão necessárias 
a médio prazo (3 anos) a fim de abordar as prioridades imediatas para a conservação dos 
elefantes naquele Estado e para ajudar a cumprir os objectivos, meta, e finalmente visão de 
mais longo prazo do NEAP total (e consequentemente do AEAP). 
 
É recomendado que o plano de implementação cubra pelo menos um período de 3 anos, e 
não mais um período de 5 anos; se o período abrangido é demasiado curto, novos planos 
deverão ser preparados com muita frequência (desperdiçando tempo e recursos), e se o 
período for demasiado comprido é mais difícil de proporcionar o nível necessário de 
detalhes. 
 

Caixa 5: Detalhes do Plano de Implementação quando usada uma folha excel   
 

• Objectivos, metas, acções e actividades (numeração) 
• Referência cruzada com numeração NEAP, AEAP e NIAP 
• Classificação de prioridade: 1 = mais alto - 5 = mais baixo 
• Acção / Actividade; Forneça uma descrição resumida 
• Verificação: indicador de saída 
•  Status do progresso: finalizado, em andamento, parcialmente em andamento ou 

planeado 
• Financiamento: garantido/necessário 
• Quem é responsável: agências principais / ONGs e agências de apoio / ONGs 
• Escopo geográfico: onde exactamente? 
• Métodos: Resumidos, mas concisos 
• Indicadores: indicadores de saída e indicadores de resultado 
• • Plano de M&A: Ver Estrutura de M&A do EPITimetable: When exactly will what 

be done (by quarter or by year) 
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5.3 Estrutura e formato dos planos de implementação NEAP 
 
5.3.1 Introdução 
 
A estrutura mais apropriada para um plano de implementação do NEAP é ter um anexo que 
cubra todas as acções necessárias num período de geralmente 3 anos abrangidos pelo plano 
de implementação. Ter um plano que permita que os responsáveis pela implementação 
vejam “de uma só vez” o que necessita de ser feito uma vez (ver Apêndice 1) 
 
5.3.2 Referências cruzadas com o plano de implementação e o corpo do NEAP 
 
Os números de referência para os 8 objectivos (alinhados à AEAP), metas e 
acções/actividades no corpo do NEAP, que são referenciados no plano de implementação, 
devem ser claramente identificados no anexo do plano de implementação (referência 
cruzada). 
 
5.3.3 Relação com um NIAP 
 
Para os Estados com um NIAP, identifique o objectivo ou as acções/actividades do NIAP 
relacionadas a cada acção/ actividade no plano de implementação do NEAP. 
 
5.3.4 Acções/Actividades 
 
Todas as acções/actividades já iniciadas, tal como aquelas já planeadas para o período 
coberto pelo plano de implementação deverão ser inclusas no anexo ao plano de 
implementação. Cada acção ou conjunto de acções relacionadas requer uma meta e um 
indicador de resultado. 
 
5.3.5 Métodos  
 
Os métodos s abordagens que serão usados para concretizar as acções/actividades deverão 
ser brevemente descritas, da maneira mais concisa possível. 
 
5.3.6 Classificação de prioridades 
 
Um sistema claro para a classificação de acções/actividades por prioridade deverá ser 
utilizado quando do desenvolvimento do plano de implementação (1 = a mais alta - 5 = a 
mais baixa). Uma possibilidade é que todos os participantes em qualquer oficina NEAP 
votem pelas acções de maior prioridade. Em todo caso, as acções de maior prioridade 
deverão ser identificadas no plano de implementação NEAP de um Estado. Classificações 
conjuntas são possíveis. 
 
5.3.7 Quem é o responsável? 
 
As agências chefe ou outras organizações (como ONGs) responsáveis por implementar cada 
acção/actividade deverão ser identificadas, tal como qualquer agência ou organização de 
apoio. 
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Por favor note que, caso nenhuma organização comprometa-se a uma acção/actividade, 
isto deverá ser indicado no plano de implementação (e.g. escrevendo-se “nenhuma agência 
já identificada” ou “Sugere-se o Departamento de Polícia (mas é necessário acordo)” na 
coluna apropriada da “Responsabilidade”. Fazê-lo permitirá uma “análise de lacuna” que 
mostre quais acções ainda não têm agências implementadoras que actualmente assumam 
sua responsabilidade. 
 
5.3.8 Verificação (progresso) 
 
Sob verificação provemos o indicador de resultados para esta actividade em particular, 
muitas vezes apenas indica-se que a actividade foi finalizada, o relatório disponível ou 
circulado, número de pessoal treinado, etc. O estado de uma actividade necessita ser 
identificado como ou “finalizado”, “iniciado”, “parcialmente iniciado”, ou “planeado”. 
 
5.3.9 Escopo geográfico 
 
Deverá especificar-se claramente onde as acções/actividades serão realizadas, por exemplo, 
“nacional" no caso da acção cobrir o país inteiro, Estado, ou os nomes das áreas protegidas 
onde a acção será implementada. Apesar de não haver coluna específica para isto no 
modelo (Apêndice 1), escopo poderá ser indicado sob “Método”. 
 
 
5.3.10 Planos de avaliação e monitorização 
 
5.3.10.1 Visão geral 
 
Os planos de implementação NEAP de todos os Estados Membros da EPI deverão conter um 
plano de monitorização e avaliação que cubra toda acção/actividade (e é fortemente 
recomendado que qualquer Estado da área utilizando do processo descrito neste manual 
também desenvolva planos de monitorização e avaliação como os aqui descritos). 
Monitorização e gestão adaptativa (ver Caixa 4) são requerimentos chave para um plano de 
acção efectivo. Monitorização e avaliação deverão ser vistos, portanto, como parte integral 
de todos os objectivos, acções e actividades, e não como um “complemento" luxuoso ou 
aditivo mal pensado (ver Secção 4.1.8 e o manual do Quadro de Monitorização & Avaliação 
da EPI (EPI, 2019) para orientações complementares).  
 
Os planos de monitorização e avaliação abrangem metas com indicadores de resultados 
para todo objectivo e acção ou conjunto de acções relacionadas, e indicadores de 
desempenho para toda actividade ou conjunto de actividades relacionadas, como meio de 
verificação. Indicadores de desempenho para actividades ficam sob domínio da coluna 
“Verificação" no plano de implementação. Metas e indicadores de resultado para objectivos 
e acções ou conjuntos de acções relacionadas deverão ser introduzidos na segunda fileira e 
primeira coluna respectivamente (ver Apêndice 1). As agências e organizações listadas no 
plano de implementação como responsáveis pela acção/actividade deverão também ser 
responsáveis por compilar os meios de verificação (dados, relatórios, etc) e por compilar as 
métricas mas, em adição, uma autoridade superior independente tal como qualquer 
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Coordenador NEAP ou Comitê de Coordenação do Plano de Acção Nacional para Elefantes 
deverá também revisar as métricas (indicadores) e meios de verificação com regularidade. 
Um resumo de partes interessadas e suas responsabilidades M&E está disponível na Caixa 6, 
enquanto o Apêndice 4 estipula um quadro lógico simples para a apreciação de acções e 
actividades e seus meios de verificação, enquanto o manual do Quadro de Monitorização & 
Avaliação (EPI, 2019) contém um exemplo de uma Matriz de Enquadramento M&E que 
pode ser usado para o monitorização de progresso e para a gestão adaptativa. 
 
5.3.10.2 Indicadores 
 
O plano de implementação NEAP deve incluir indicadores para cada objectivo, acção ou 
conjunto de acções relacionadas, actividade ou grupo de actividades relacionadas, como for 
mais apropriado (ver Secção 4.1.8 e o Manual de Monitorização e Avaliação (EPI, 2019)). 
Dois indicadores diferentes são necessários: indicadores de produto e indicadores de 
resultados. 
 

1. Indicadores de produto são projectados para serem úteis, principalmente, como 
indicadores de progresso (ou seja, nos dizem se as actividades foram implementadas 
numa extensão útil) e permitem que funcionários do governo nacional e local, ONGs 
parceiras e doadores acompanhem o progresso de um Estado na implementação de 
um NEAP. Estes tendem a ser de curto prazo por natureza. Exemplos de indicadores 
de produção incluem “número de patrulhas concluídas por mês em locais 
prioritários” e “número de pesquisas com populações de elefantes concluídas em 
locais prioritários”. 

 
2. Indicadores de resultados tendem a ser de prazo mais longo que os indicadores de 

produto, porque geralmente requerem mais tempo e esforço para avaliar; eles são 
essenciais, no entanto, porque informam aos funcionários do governo nacional e 
local, parceiros de ONGs e doadores se as metas do NEAP foram cumpridas e, 
finalmente, se os responsáveis pela implementação do NEAP estão obtendo sucesso 
na conservação dos elefantes do Estado. Exemplos de indicadores de resultados 
incluem "Proporção de elefantes mortos ilegalmente (PIKE) em locais importantes" e 
"Tamanho ou tendência da população de elefantes em locais importantes" (PIKE é a 
medida da taxa de caça furtiva de elefantes no programa CITES / MIKE; consulte o 
Apêndice 5; Para monitorizar elefantes tamanho e tendência da população; ver 
Apêndice 8). 

 
Os indicadores de produto e resultado precisam ser incluídos nos planos de implementação 
do NEAP dos Estados EPI. Espera-se que o tamanho da população de elefantes, a tendência 
e a taxa de caça furtiva (PIKE) sejam as principais métricas de resultado em todos os NEAPs 
dos Estados EPI, com metas apropriadas relacionadas ao PIKE e às tendências da população 
de elefantes definidas, com os recursos apropriados alocados para o trabalho de pesquisa e 
monitoramento necessário. 
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 Caixa 6: Sumário das partes interessadas e responsabilidades M&E (Fonte: EPI, 2019) 

Partes 
Interessadas 

 

Responsabilidades M&E  

Autoridades para a 
Vida Selvagem   

Na ausência de um Comité de Coordenação do NEAP, frequentemente a 
autoridade da vida selvagem tem a responsabilidade de coordenar a 
implementação e o M&A do NEAP: 
         1. Preparar o plano de trabalho e orçamento anuais 
         2. Rever os relatórios de progresso e propor ajustes 
         3. Analisar, avaliar e preparar resultados em termos de indicadores de          
produto e resultado, que incluem metas, a serem apresentados durante a 
reunião anual de revisão do NEAP 
         4. Verifique o plano de M&A e organize as Reuniões de Revisão NEAP 
anualmente 
         5. Entre em contato com os doadores para obter financiamento para as 
atividades do NEAP 

Comité de 
Coordenação NEAP  

Onde houver um Comité de Coordenação do NEAP, estecumprirá as mesmas 
responsabilidades descritas acima para as autoridades da vida selvagem, mas o 
Comité ainda deve procurar aprovação nas decisões da autoridade da vida 
selvagem que assume a responsabilidade final.  

Coordenador NEAP 
  

Coordenação diária da implementação do NEAP, reportando-se à autoridade da 
vida selvagem e/ou ao Comité de Coordenação do NEAP: 
         1. Contacto regular com todas as partes interessadas na implementação do 
NEAP 
         2. Monitorizar os planos de trabalho anuais e indicadores de produção 
         3. Propor apoio adequado ou medidas correctivas quando houver progresso 
      que não vai ao encontro do plano 
         4. Preparar relatórios de progresso (a cada 3 meses) e relatório anual 
         5. Rever e actualizar o plano de M&A anualmente para avaliação durante a 
Reunião Anual de Revisão do NEAP 
         6. Fornecer apoio em M&A participativo e para o desenho de avaliações de 
impacto 

 Reunião Annual para 
a Avaliação do NEAP  

A reunião anual de Revisão do NEAP deve reunir todas as partes interessadas 
para avaliar o progresso na implementação do NEAP e propor ajustes quando os 
Produtos e/ou Resultados se desviarem do plano original: 
         1. Avalie o progresso das actividades individuais (Saída) 
         2. Avaliar indicadores de resultados a médio prazo (objectivos) 
         3. Avalie o progresso para alcançar a meta (longo prazo) 
         4. Discuta os ajustes quando necessário (gestão adaptável) 
         5. Actualizar plano de implementação (actividades realizadas e em 
andamento e planeadas, bem como requisitos orçamentais) 

Partes Interessadas Todas as partes interessadas (ONGs, governo e sector privado) devem  
comunicar regularmente com o coordenador do NEAP ou a pessoa de contacto 
da autoridade da fauna selvagem para discutir o progresso das actividades, 
projectos e programas que estão a ser implementados, fornecendo actualizações 
sobre os indicadores de produção de curto prazo. como informação para 
indicadores de resultados a médio prazo. 
As partes interessadas devem ser solicitadas a fornecer actualizações formais e 
escritas sobre todas as actividades que estão a ser implementadas no âmbito do 
NEAP em tempo hábil, conforme solicitado pelo coordenador do NEAP antes da 
reunião de Revisão Anual. 
Todos os principais interessados devem ser convidados e participar da Revisão 
Anual meetings. 
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Para indicadores relacionados a essas ações projetadas para combater o crime de vida 
selvagem nos planos de implementação, recomenda-se o uso da Estrutura de Indicadores 
da ICCWC para Combater a Criminalidade de Animais Selvagens e Florestas (Estrutura de 
Indicadores da ICCWC). A Estrutura de Indicadores da ICCWC foi desenvolvida para trabalhar 
em conjunto com o ICCWC Toolkit (consulte o Glossário) e fornecer uma ferramenta de 
avaliação adicional para uso em nível nacional. Embora o Kit de Ferramentas da ICCWC 
forneça os meios para uma análise abrangente, a Estrutura de Indicadores da ICCWC 
permite uma avaliação mais rápida de uma resposta nacional de aplicação da lei ao crime de 
vida selvagem. Ele também fornece uma estrutura padronizada para monitorar quaisquer 
alterações na capacidade e eficácia da aplicação da lei nacional ao longo do tempo. Para 
uma solução rápida, use os indicadores de exemplo fornecidos no Apêndice 7. 
 
O Apêndice 7 fornece exemplos dos indicadores de resultados e resultados mais 
frequentemente usados para a implementação do NEAP (EPI, 2019). Como quase todos os 
NEAPs estão totalmente alinhados ao Plano de Ação para Elefantes Africanos (AEAP), 
indicadores de resultados são fornecidos para cada um dos 8 objetivos genéricos do AEAP, 
com alguns exemplos de indicadores de resultados para as atividades. Deve-se observar que 
os indicadores são apresentados em ordem de complexidade, segundo a qual os indicadores 
que requerem conjuntos de dados moderadamente complexos devem ser usados apenas 
quando dados precisos, mão de obra e orçamento para analisar esses dados estiverem 
disponíveis, e quando a gerência tiver experiência para usar o resultados para adaptar 
estratégias de aplicação da lei. O processamento de dados para fins de análise ou como 
exercício acadêmico é um empreendimento caro e trabalhoso que não ajudará no 
gerenciamento adaptativo. Além disso, é aconselhável iniciar o monitoramento usando 
apenas indicadores simples, para aumentar a complexidade, se e quando necessário e 
apropriado. A tabela descreve os indicadores como "simples" ou "complexos", dependendo 
dos dados necessários para medi-los (consulte o Apêndice 7). Observe que, para todos os 
indicadores de resultado, as linhas de base devem estar disponíveis no ano em que o NEAP 
se tornar oficialmente ativo (precisamos medir a mudança em relação a uma linha de base). 
 
5.3.10.4 Meios de verificação 
 
Os meios de verificar-se se e até que ponto uma acção ou actividade foi implementada 
deverão ser especificados no plano de implementação, utilizando-se indicadores simples de 
desempenho, frequentemente apenas indicando se um plano está disponível ou se um 
sistema está instituido (algumas vezes referido como indicadores-semáforo). Exemplos de 
meios de verificação típicos (indicadores de desempenho) incluem: 

• Recibos de equipamentos comprados e evidência de que foi desembolsado; 
• relatórios e dados de quaisquer trabalhos de treinamento relevantes, 

patrulhas e sondagens; 
• controlos de quaisquer bases de dados relevantes (e.g. bases de dados 

SMART); 
• visitas de campo para verificar que as actividades estão a ser realizadas, que 

o pessoal e o equipamento estão posicionados; imagens de satélite e 
levantamento de dados em campo para julgar a integridade dos habitats dos 
elefantes’ 
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• dados dos índices de acção penal e de condenação de caçadores ilegais e 
traficantes; e 

• dados acerca dos índices da gravidade do conflito humano-elefante. 
 
 
5.3.11 Financiamento 
 
Por fim, deverá ser indicado no plano de implementação se uma acção ou actividade tem ou 
não financiamento assegurado. Identificar se o financiamento está actualmente assegurado, 
somente parcialmente assegurado, pendente, ou indisponível, junto da identificação dos 
acordos com as agências implementadoras, permite uma “análise de lacunas” que mostrará 
quais acções/actividades têm ou não implementadores e/ou financiamento identificado, e 
portanto ajudar a identificar acções com prioridade de financiamento. 
 
5.3.12 Cronograma 
 
É requerido um calendário indicando quando uma acção/actividade será feita dentro do 
período geral coberto pelo plano de implementação (tipicamente três anos). 
 

5.4 As Propostas de Financiamento do Projecto 
 
Como mencionado numa secção anterior, NEAPs deverão conter como anexos uma serie de 
propostas de financiamento de projecto. Nestes está disponível uma fundamentação para a 
implementação de uma acção ou conjunto de acções de alta prioridade, com suas 
respectivas actividades, a médio prazo, juntos de uma metodologia e orçamento.  
Estes anexos são uma parte importante de qualquer NEAP e formarão a base para 
solicitações de suporte técnico ou financeiro de doadores tradicionais e não-tradicionais 
com a assistência da fundação EPI, e poderão ser usadas como aplicações para outros 
interessados. 
 
Cada proposta de financiamento deverá incluir: 
 
• Título, Objectivo, e Objectivo NEAP (#), Acção (#) e Actividades (#) envolvidas, 
• Fundamentação, 
• Metodologia 
• Relação com o AEAP, qualquer NIAP, e a EPI, 
• Resultados esperados, 
• Acções/Actividades e Métodos, 
• Actores, 
• Plano de trabalho,  
• Linhas do tempo, 
• Plano de Monitorização & Avaliação (incluindo indicadores) 
• Orçamento 
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5.5 Mobilização de Recursos e Orçamento 
 

O Plano de Mobilização de Recursos & Orçamento (RMP&B) de médio prazo (3 anos) é para 
propósitos macro-financeiros - ou seja, para os doadores terem um resumo orçamental de 
médio prazo que possa ser facilmente analisado, depois do qual mais detalhes poderão ser 
encontrados no IP, nas propostas de financiamento do projecto e no corpo principal do 
texto do NEAP. O RMP&B só inclui actividades e orçamentos para as quais tenham sido 
desenvolvidas e anexadas ao NEAP propostas de financiamento de projectos, seja pelo 
governo ou outras partes interessadas. O Apêndice 2 (página 43) mostra o modelo usado 
para o RMP&B que deverá estar anexado ao NEAP, mas será usualmente desenvolvido com 
a ajuda da Fundação EPI. O RMP&B usa os cabeçalhos do IP e expande nos requerimentos 
orçamentais para projetos de médio prazo e alta prioridade no IP que ainda não foram 
financiados, parcial ou inteiramente. Actividades financiadas pelo governo deverão ser 
expressas na moeda local (utilizando uma taxa de câmbio actual) e actividades que 
requeiram financiamento externo deverão ser expressas em US$. 
 

6. Uma implementação do NEAP coordenada, efectiva e oportuna 
 
Será muitas vezes útil que um Estado da área tenha: um Coordenador NEAP responsável 
pela implementação do NEAP que esteja sujeito à autoridade do(s) Ministro(s) do Governo 
do Estado de relevância à área. Um Comitê de Coordenação do Plano Nacional de Acção 
para o Elefante (NEAPCC), cujas responsabilidades incluem promover o NEAP, monitorar a 
implementação do NEAP em geral, e avaliar o progresso do (regularmente actualizado) 
plano de implementação de 3 anos. Um Grupo de Consultoria NEAP, formado por 
representantes de todas as organizações de assistência ao Governo na implementação do 
NEAP (ONGs, ONGIs, funcionários universitários, sociedade civil, etc). 
 
Sem um Coordenador NEAP, o NEAPCC deverá ser de responsabilidade do(s) Ministro(s) do 
Governo do Estado relevante da área para a implementação do NEAP. Todos os Estados 
Membros da EPI da área terão um Ponto Nacional Focal da EPI responsável pela 
comunicação efectiva com a Fundação EPI.  
 
Comité de Coordenação do Plano Nacional de Acção para o Elefante (NEAPCC) 
Adesão a qualquer NEAPCC (ou orgão semelhante) deverá ser idealmente constituída para 
que assegure-se a participação ampla dos representantes de todos os departamentos 
governamentais e outras agências nacionais de relevância, e não só da agência nacional 
responsável pela vida selvagem. Por exemplo, representantes sénior da polícia, de 
acusação, do judiciário e Alfândega hão-de ser encorajados a associar-se ao NEAPCC a fim 
de garantir eficiência nos esforços de combate ao tráfico de marfim e outros crimes 
atentatórios à vida selvagem. De maneira semelhante, representantes sénior das agências 
governamentais responsáveis pelo planeamento do uso de terra deverão ser incluídos a fim 
de garantir uma abordagem coordenada no que toca a conservação dos habitats de 
elefantes e a redução do conflito humano-elefante. Idealmente, qualquer NEAPCC ou orgão 
semelhante reunir-se-á pelo menos duas vezes ao ano para avaliar o progresso da 
implementação do NEAP e fazer quaisquer recomendações necessárias em tempo hábil.  
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Grupo Consultivo do NEAP 
Será frequentemente útil que o Coordenador NEAP e qualquer NEAPCC ou orgão 
semelhante seja apoiado por um Grupo de Consultoria NEAP, formado por representantes 
de ONGs, ONGIs, os funcionários universitários, a sociedade civil e outros envolvidos em 
ajudar o governo do Estado Membro da área a implementar o NEAP. Por exemplo, um 
Grupo de Consultoria NEAP poderá encontrar-se uma ou duas vezes nos dias que 
antecederem cada reunião do NEAPCC a fim de preparar materiais para a reunião e, 
especialmente, relatórios de progresso do trabalho de todas as organizações e indivíduos 
responsáveis pela efectuação do plano de implementação de 3 anos, a prestar atenção 
especial aos meios de verificação e às metas do plano de implementação.  
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Apêndice 1: Modelo para o Plano de Implementação. 
 

Objectivo 1:  

Acção 1:  

Acção 
(Alvo) 

Actividade Método 
(Âmbito) 

Priorid
ade 

1 = alta 
5= baixa 

Responsabilid
ade 

(Implementad
or) 

Verificação 
(Progresso) 

Financia
mento 

(Assegurad
o) 

(Requerido)  
($US) 

Cronograma 

A1 A2 A3 
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Apêndice 2: Modelo para Plano de Mobilização de Recursos e Orçamento 
 

NEAP –Plano para a Mobilização de Recursos e Orçamento (Médio Prazo)  
Actividade* Projecto 

#/Nome 
Alvo(s) Tarefas Principais Parceiro 

Líder 
Fonte de 

Financiamento 
Orçamento (Ano.)** Total Shortfall 
1 2 3 

Objectivo 1***: Inserir 

Actividade^  
#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 1: Total 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 2: Inserir  

Actividade  
#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo2: Total 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 3: Inserir  

Actividade  
#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
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#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 3: Total 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

 Objectivo 4: Inserir  

Actividade  
 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 4: Total 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 5: Inserir  

Actividade  
#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objective 5: Total 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 6: Insert  

Actividade  

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §    00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 



48 

 

§   

Objectivo 6: Total 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 7: Inserir  

Actividade  
#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 7: Total 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 8: Inserir  

Actividade  
#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  

§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Objectivo 8: Total 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
 

Orçamento total NEAP  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
*Actividades devem ser desenhadas na estrutura do NEAP e seguir o mesmo formato numérico.  

**Orçamentos financiados pelo governo nacional devem ser expressos na moeda local, enquanto que orçamentos financiados através de fonts externas devem ser 

expressos em dólares Americanos.  

***O s objectivos, para além de dever ser desenhados da estrutura do NEAP, também devem estar alinhados com a estrutura dos objectivos. (Objectivos 1 – 8). 

^Inserir mais linhas se necessário. 

 

 

 

 



49 

 

Apêndice 3: Exemplo de formato para um Sumário de Tabela de Objectivos, Acções e Actividades.  
 

Visão a Longo Termo  
Meta (10 anos):  
Objectivos Específicos – Resultados a Serem atingidos  

 Objectivo 1 Objectivo  2 Objectivo 3 Objectivo 4 Objectivo 5 Objectivo 6 Objectivo 7 Objectivo 8 
Tema:          

Objectivo:          

Acções:  

1 

 

 

       

Actividades: 

1.1 

1.2 

 

 

       

 

Apêndice 4: Exemplo Log Frame para Acções, Actividades e Indicadores  
 

Objectivos Alvo/resultado desejado Cronograma Responsabilidade Indicadores 

Objectivo 1     

Acção Alvo/resultado desejado Cronograma Responsabilidade Indicadores 
1     

Actividade     

1.1     

1.2     

1.3     
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Apêndice 5: A Proporção de Elefantes Abatidos Ilegalmente (PIKE) 
 
O programa CITES/MIKE avalia os níveis de caça furtiva baseando-se na Proporção de 
Elefantes Mortes Ilegalmente (PIKE), que é calculada como número de elefantes ilegalmente 
mortos encontrados a dividir pelo número total de carcaças de elefantes encontradas pelas 
patrulhas ou através de outro meios, agregadas por ano em cada local. Justamente com 
estimativas do tamanho da população e taxas de mortalidade natural, o PIKE pode ser 
usado para estimar o número de elefantes mortos e as taxas absolutas de caça furtiva. A 
“regra geral” grosseira é que as taxas do PIKE rates de >0.5 (i.e. mais de metade das 
carcaças de elefantes encontradas foram mortas ilegalmente) representam uma população 
em declínio. Dados das taxas do PIKE para locais MIKE em África para 2012 são mostrados 
abaixo. 
 
O PIKE fornece uma medida sensível para as tendências da caça furtiva, que pode ser 
afectada por uma série de predisposições relacionadas com a qualidade dos dados, 
probabilidades da detenção de carcaças, e outros factores. Por isso, os resultados devem ser 
interpretados com cuidado. Contudo, o facto de que as análises PIKE reportadas pelo 
programa MIKE parecem estar de acordo com a informação quantitativa disponibilizada 
pelo Elephant Trade Information System (ETIS), assim como a informação qualitativa do 
Grupo Especialista do Elefante Africano, IUCN/SSC, o que dá alguma confiança na robustez 
desses resultados (ver também Burn et al. 2011). 
 
Ademais, o MIKE Technical Advisory Group está atualmente a avaliar o efeito de várias 
predisposições que podem afetar o PIKE e a trabalhar numa forma de as resolver. 
Actualmente, o PIKE representa provavelmente a única medida de impacto direto da caça 
furtiva nas populações de elefantes que pode ser usada, tanto em contextos florestais como 
em contextos de savana aberta. 
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Níveis PIKE levels por local MIKE em 2012 (fonte: CITES et al. 2013) 
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Apêndice 6: O SMART e as melhores práticas para a monitorização 
da aplicação da lei 
 
Construído a partir das bases da abordagem do Management Information System (MIST) à 
monitorização da aplicação da lei (ver http://www.ecostats.com/software/mist/mist.htm), o 
Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) foi desenvolvido em resposta ao 
reconhecimento de que as ferramentas tradicionais, tecnologias e recursos não estão a 
acabar com a matança e comércio ilegal de espécies em perigo, que resulta na perda de 
uma biodiversidade ameaçada é muito importante, como tigres, rinocerontes, grandes 
primatas e seus habitats. Há uma série de razões pelas quais os maiores esforços da 
comunidade de conservação até à data ainda não conseguiram dar conta deste desafio. 
Uma questão crítica é a crescente brcha entre a sofisticação dos envolvidos na captura ilegal 
e comércio de animais selvagens e o número, o nível decompetências do pessoal 
encarregado de reforçar as leis anti-caça furtiva. O SMART foi desenhado para ajudar a 
colmatar esta falha. A combinação de software e materiais de formação dá às autoridades e 
grupos comunitários das áreas protegidas a capacidade de reforçar o pessoal, aumentar a 
motivação, aumentar a eficácia e promover uma monitorização clara e credível dos esforços 
contra a caça furtiva. O SMART pode ajudar a melhorar a minotorização da aplicação da lei 
porque é mais adaptativa e intuitiva para usar as tecnologias atuais, e porque tem funções 
mais analíticas e mais capazes para a produção de relatórios. No entanto, o SMART por si só 
não pode resolver os problemas dos elefantes e de miríades de outras espécies, o requisito 
mais importante para a conservação dos animais selvagens e uma gestão eficaz dos 
elefantes e de outras espécies é uma boa e inspiradora liderança.  
 
Desenvolvida por organizações de conservação global (incluindo a FZS, WCS, WWF, e ZSL) 
em colaboração próxima com as autoridades de zonas protegidas, CITES e outras partes 
interessadas, o SMART representa um largo passo para a melhoria da conservação site-
based (ver www.smartconservationsoftware.org). O software SMART e os materiais de 
formação tanto ampliam como simplificam as tecnologias existentes para os esforços de 
monitorização para atacar a caça furtiva e outras actividades ilegais, tornando essas 
mesmas tecnologias mais eficazes, eficientes e user-friendly. 
 
A Parceria SMART descreve as vantagem específicas do SMART desta forma: 
 

• SMART fornece informação precisa e oportuna sobre onde, como e por quem a caça 
furtiva, captura ilegal e outras ameaças directas à biodiversidade ocorrem. Permite a 
recolha de dados de campo e inteligência actualizados, e facilita o feedback e a 
comunicação rápida entre gestores de áreas protegidas e pessoal de  execução de 
primeira linha. Mede quantativamente o impacto dos esforços anti caça furtiva, para 
avaliar que técnicas trazem os melhores resultados e quais é que devem ser 
modificadas, melhorando assim de forma clara a avaliação e o planeamento 
estratégico das operações executivas. 

• SMART introduz a prestação de contas nos esforços anti-caça furtiva. Dá às agências 
governamentais, administradores, e doadores a capacidade de monitorizar e avaliar 
a rentabilidade dos esforços da aplicação da lei. Os administradores de parques e 
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reservas comunitárias podem usá-la como uma ferramenta para medir a 
performance no trabalho e para ajudar na motivação do pessoal de campo. 

• • SMART é conduzido pela comunidade de conservação, a partir da experiência 
e perícia de campo e assegurando respostas directas às necessidades dos gestores 
no terreno.  

• • SMART é open-source, sem proprietário, e de obtenção gratuita. É apoiado 
por um plano de negócios a longo-termo que permite o desenvolvimento futuro e a 
modificação em consonância com as necessidades crescentes de utilizadores no 
terreno. É fácil de usar e pode traduzir relatórios de inputs e feedback estratégico 
para a língua dos seus utilizadores.  

• • SMART é totalmente compatível com ferramentes existentes e 
complementárias como o CyberTracker e o MIST, e foi criado para ser integrado com 
plataformas de recolha de dados. 
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Apêndice 7: Exemplos de indicadores para a implementação do 
NEAP (Fonte: EPI, 2019) 
 
Exemplos de indicadores para o objetivo 1a da AEAP. 

Indicador/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 1a: Reduzir a Matança Ilegal de Elefantes 
1a.1 Número de funcionários da 
patrulha treinados 
(por site ou por estado do intervalo) 

Output  
(Simples) 

O treinamento pode 
envolver habilidades 
convencionais de aplicação 
da lei, técnicas de 
investigação ou 
simplesmente SOPs. 

1a.2 Número de funcionários da 
patrulha totalmente equipados 
(por site ou por estado do intervalo) 

Output 
(Simples) 

Fornecimento de todos os 
equipamentos básicos para 
o trabalho. Isso pode 
incluir: uniforme, botas, 
mochila, barraca, binóculo, 
GPS, arma de fogo, etc. 

1a.3 Densidade do pessoal da 
patrulha 
(Número de funcionários efetivos da 
patrulha por km², por local ou por 
região, sem envolver pessoal 
administrativo, gerência e pessoal 
em outras funções) 

Output 
(Simples, mas 
idealmente requer 
uma linha de base) 

Medida simples do esforço 
potencial de aplicação da 
lei que pode ser combinado 
com outras métricas de 
esforço, para examinar em 
que medida esse esforço 
potencial está sendo 
implementado 

1a.4 Frequência de patrulha 
(Número de patrulhas por km² de 
local ou região por ano) 

Output 
(Simples) 

Medida simples de esforço, 
mostrando o número de 
patrulhas implantadas por 
unidade de área, por 
unidade de tempo. 

1a.5 Número de dias efetivos de 
patrulha por equipa por mês 
(veja nota 1 abaixo) 
(Por site ou por estado do intervalo, 
como média mensal ou anual) 

Output 
(Moderadamente 
complex mas muito 
importante e 
idealmente requer 
linha de base) 

Essa medida fornece uma 
indicação do moral da 
equipe e das qualidades de 
liderança da equipa sénior. 
Não incluindo a colocação, 
o tempo gasto em 
patrulhas noturnas ou 
outros deveres, deve ser 
um mínimo de 15 dias 
efetivos de patrulha por 
mês (consulte a Nota 1). 

1a.6 Densidade de patrulha 
(Número de km de patrulha por km² 
de local por unidade de tempo) 
(veja a nota 2 abaixo) 

Output 
(Moderadamente 
complexo mas 
importante 

Essa medida fornece uma 
indicação da área de 
superfície coberta pelas 
patrulhas, que idealmente 
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(Por site ou por estado do intervalo, 
como média mensal ou anual) 

indicador de 
performance, e 
idealmente requer 
linha de base) 

deve ser usada junto com 
um mapa que representa as 
rotas de patrulha (análise 
espacial). 

1a.7 Proporção corrigida de habitat 
patrulhado 
(Área (km²) patrulhada) 
 
(veja a nota 2 abaixo) 
(Por site ou por estado do intervalo, 
como média mensal ou anual) 

Output 
(Moderadamente 
complexo mas 
importante 
indicador de 
performance, e 
idealmente requer 
linha de base) 

Pelo exposto, fica claro que 
1000 km de patrulha em 
um local de floresta de 
1000 km² não representam 
o mesmo esforço de 
pesquisa que 1000 km de 
patrulha em savanas de 
florestas de tamanho 
semelhante ou locais de 
pastagem abertos. Para 
corrigir isso e obter uma 
estimativa da área real 
pesquisada, a distância 
patrulhada precisa ser 
multiplicada pela largura 
média estimada da faixa 
para esse habitat em 
particular (consulte a Nota 
2). 

1a.8 Proporção de dias efetivos de 
investigação e dias efetivos de 
patrulha 
(dias efetivos de investigação por 
ano / dias efetivos de patrulha por 
ano) 
 
(Por site ou por estado do intervalo, 
como média mensal ou anual) 

Resultado 
(Moderadamente 
complexo) 

As investigações, quando 
conduzidas 
adequadamente, são mais 
eficazes e eficientes do que 
as patrulhas convencionais. 
As investigações, no 
entanto, exigem a rede de 
um informante, um 
planejamento cuidadoso e 
amplo conhecimento. 
Supondo que um 
orçamento operacional 
adequado esteja disponível, 
a proporção entre outros 
nos informaria sobre a 
seriedade com que o 
gerenciamento do site está 
realizando actividades 
ilegais. 

1a.9 PIKE para locais chave 
(Por local) 
 

Resultado 
(Moderadamente 
complex mas 
importante) 

Tendência na proporção de 
elefantes mortos 
ilegalmente (PIKE) = 
Carcaças encontradas de 
elefantes mortos 



56 
 

ilegalmente / todas as 
carcaças de elefantes 
encontradas por local. 

1a.10 PIKE para a população 
nacional 
(Por Estado) 

Resultado 
(Moderadamente 
complexo) 

Tendência na proporção de 
elefantes mortos 
ilegalmente (PIKE) = 
Carcaças encontradas de 
elefantes mortos 
ilegalmente/todas as 
carcaças de elefantes 
encontradas por faixa de 
estado. 

1a.11 Números ou densidades de 
elefantes para locais importantes 
ou para populações nacionais 

Resultado 
(Moderadamente 
complexo mas 
importante) 

Tendência nos números de 
elefantes obtidos em 
pesquisas regulares usando 
a mesma metodologia e 
cobertura espacial (CITES / 
MIKE Survey Standards). 

1a.12 Proporção de prisões durante 
as investigações e prisões em 
patrulha 
(# prisões em investigações / # 
prisões em patrulha; por ano, por 
local / região ou região) 

Resultado 
(Moderadamente 
complexo mas 
importante) 

Métrica útil que nos 
informa sobre a seriedade 
do manejo para combater o 
crime contra a vida 
selvagem e a taxa de 
sucesso das investigações 
em relação às patrulhas 
convencionais, enquanto 
locais e regiões podem ser 
comparados sem 
dificuldades analíticas. 

1a.13 Número de prisões por 
elefante encontrado morto 
ilegalmente por unidade de tempo 
(# prisões (patrulhas + 
investigações) / # elefantes 
encontrados mortos ilegalmente 
por ano) 

Resultado 
(Moderadamente 
complexo mas 
importante) 

Essa métrica de resultado 
não inclui uma medida de 
esforço e, portanto, evita 
dificuldades analíticas em 
relação à curva de 
detecção/dissuasão. 

 
Nota 1: A medida de esforço (Indicador 1a.5) usa dias de patrulha efectivos. Precisamos 
definir o que queremos dizer com um dia de patrulha efectivo. Em alguns sítios as patrulhas 
duram algumas horas e são registadas como um dia inteiro de patrulha, enquanto noutros 
sítios 12 horas de patrulha é registado como um dia de patrulha. Ademais, alguns sítios 
fazem distinção entre patrulhas curtas e longas; sítios mais pequenos tendem a registar um 
par de horas como uma patrulha curta e um dia inteiro como uma patrulha longa, enquanto 
patrulhas longas em sítios maiores poderão durar de vários dias a uma semana. 
Adicionalmente, se utilizarmos dias de patrulha efectivos, não deverá incluir-se tempo de 
posicionamento e tempo gasto a dormir em patrulhas de pernoite. Precisaremos de alguma 
forma de padronização sobre todos os sítios para garantir a nossa comparação de dados 
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através de sítios e intervalos de tempo dentro de um país. A duração de uma patrulha 
deverá ser medida em horas, sendo um dia de patrulha efectiva 8 horas de investigação de 
actividades ilegais, o que inclui carcaças de elefante. Portanto, uma patrulha de 4 horas é 
4/8 = 0.5 dia de patrulha (Jachmann, 2008a&b, 2011). Para simplificar a medida, poderemos 
assumir que o dia de patrulha médio é composto por entre 4 e 5 funcionários. A relação 
entre o tamanho do grupo de patrulha e detecção seguirá uma curva ideal a depender do 
tipo de habitat, dos tipos e da seriedade das actividades ilegais i.e. as taxas de detecção de 
actividade ilegal aumentam junto com o tamanho do grupo de patrulha para aumentar a 
detecção e então diminuem com o aumento do tamanho do grupo de patrulha. Sob a 
maioria das condições, entretanto, tem relação com o auge das detecções o tamanho de um 
grupo de patrulha ser de entre 4 e 5 (Jachmann, 1998) i.e. é o tamanho de grupo de patrulha 
mais eficiente para atingir o nível máximo de taxas de detecção. 
 
 
Nota 2: (Referindo-se aos Indicadores 1a.6 & 1a.7): durante um estudo piloto para confirmar 
inferências com base em PIKE a nível de campo (Jachmann, 2012), foi estimada a largura 
média das faixas inspeccionadas em patrulha em relação à detecção de carcaças de elefante 
em pradarias abertas com árvores dispersas (Parques Nacionais Queen Elizabeth e 
Murchison Falls, em Uganda), savana da floresta da Guiné (Parque Nacional Mole, Ghana), e 
um mosaico de floresta primária e secundária (Área de Conservação Kakum, Ghana). Apesar 
da amostra incluir somente 4 sítios, estes são contudo representativos dos habitats de 
elefante principais encontrados no continente Africano. A largura média das faixas de 
pradarias abertas foi de 244 m, para savana de floresta 74 m, e para floresta 35 m. Larguras 
de faixa foram corrigidas para menor visibilidade durante a estação das chuvas (Jachmann, 
2012). Multiplicando-se a distância total coberta em patrulha por unidade de tempo pela 
largura de faixa média para aquele habitat em particular, e assumindo-se que não há 
duplicação de rotas de patrulha, a área total coberta por patrulhas pode ser estimada. Para 
sítios que carecem de unidades de GPS e sistemas de monitorização computadorizados, mas 
que registam informação de patrulha em formulários de dados, usando uma velocidade 
caminhada média de 5 km/hora, um dia padronizado de patrulha efectivo de 8 horas pode 
ser convertido a uma distância de patrulha de aproximadamente 40 km. Entretanto, pelo 
facto de equipas de patrulha poderem ter de parar regularmente para inspeccionar sítios 
com suspeita de actividade ilegal, ou então desviar de suas rotas em perseguição de 
criminosos, converter o tempo gasto em caminhada em distancia coberta fornece uma 
indicação meramente aproximada da distancia da rota de patrulha. No da ausência de um 
GPS, um método melhor é o de pedir que a equipa desenhe a rota de patrulha num mapa de 
grade no seguimento imediato de uma patrulha. A distancia coberta poderá ser então 
estimada a partir do mapa. 
 
Quando comparando dados relativos ao esforço para tipos diferentes de habitat, em termos 
de probabilidade de detecção - isto é, áreas onde procurou-se carcaças ou actividade ilegal - 
e dissuasão (parte da curva de detecção/dissuasão onde a detecção diminui gradualmente 
por causa do aumento da dissuasão), precisarão ser corrigidas para perfil de visibilidade 
(largura de faixa). Quando a comparar os 3 tipos principais de habitat (tipo de habitat é aqui 
definido como o tipo de habitat mais dominante na área), usando as larguras médias de 
faixa do estudo piloto (ver acima; 35, 74 e 244 m) dados de esforço deverão ser divididos por 
factor 7 para a floresta e por factor 2 para a savana de floresta. Quando a comparar floresta 
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com savana de floresta, os dados de esforço para a floresta deverão ser divididos por factor 
2. Portanto, para uma probabilidade semelhante de detecção, esforço de patrulha na 
floresta deverá ser 7 vezes maior do que em prados abertos, e 2 vezes maior do que em 
savana de floresta.  
   
 
   
Indicadores Exemplo para o Objectivo 1b do AEAP. 

Indicatores/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 1b: Reduzir o tráfico de marfim (pró-activo) 
1b.1 Número (ou%) de agentes da 
lei treinados em técnicas de 
inteligência e investigações 
(por ano) 
 

Output 
(Simples) 

A aplicação da lei proativa 
(ou seja, orientada por 
informações) é por 
investimento por unidade 
mais eficaz do que as 
patrulhas convencionais. 

1b.2 Número (ou%) de magistrados 
e procuradores treinados para lidar 
com crimes graves na vida selvagem 
(por ano) 

Output 
(Simples) 

Para usar da melhor 
maneira possível as leis 
existentes sobre vida 
selvagem e seguir as 
directrizes de sentença. 

1b.3 Número de convulsões de 
marfim 
(# Apreensões por ano) 

Resultado 
(Simples, precisa de 
linha de base) 
 

Todas as apreensões de 
marfim (consulte os 
critérios do ETIS). 

1b.4 Proporção de detenções por 
processos 
 
Independentemente do tipo de 
esforço de aplicação da lei, o 
número de infratores da vida 
selvagem presos / números 
processados por ano 

Resultado 
(Simples, precisa de 
linha de base) 
 

Métrica útil, porque nos 
informa se a força policial 
e a promotoria consideram 
o crime de vida selvagem 
uma ofensa grave, se há 
corrupção envolvida e qual 
a gravidade das 
autoridades da vida 
selvagem na condenação 
de agressores. 

1b.5 Proporção de processos por 
condenações 
 
Número de infractores da vida 
selvagem processados / número de 
agressores da vida selvagem 
condenados por ano 

Resultado 
(Simples, precisa de 
linha de base) 
 

Outra métrica útil, porque 
nos informa se os 
promotores e juízes 
consideram o crime de 
vida selvagem um crime 
grave e o tratam de 
acordo. 

1b.6 Taxa de aplicação da 
penalidade máxima 
 

Resultado 
(Simples, precisa de 
linha de base) 
 

Essa medida nos informa 
sobre o judiciário, se eles 
consideram o crime de 
vida selvagem um crime 
grave. 
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Número de pedidos de penalidade 
máxima / total de pedidos de 
penalidade por ano 
 
Ou use o número de sentenças 
seguindo as orientações / sentenças 
judiciais. I.e. as sentenças máximas 
nem sempre são apropriadas; 
portanto, a falha em fornecer a 
sentença máxima de custódia não é 
uma falha se uma sentença de alta 
multa / apropriada for dada? 

Nota: Para uma análise abrangente dos meios e medidas disponíveis para proteger a vida selvagem em nível nacional, use 
o UNODC Toolkit (UNODC, 2013). Para uma estrutura abrangente de autoavaliação, consulte ICCWC (2016). 
 
 
Indicadores Exemplo para o Objectivo 2 do AEAP. 

Indicatores/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 2: Manter os Habitats dos Elefantes e restaurar a conectividade 
2.1 Número de elefantes 
actualmente equipados com um 
colar de rádio activo 

Output 
(Simple, needs 
baseline) 

Colar de elefantes para 
estudar movimentos para 
determinar a localização e 
extensão dos corredores, 
ou para fins de protecção. 

2.2 Número de corredores de 
habitat criados  

Output 
(Simple) 

A conectividade é uma 
medida de investimento 
para garantir que os 
elefantes possam aceder 
ao habitat adequado. 

2.3 Superfície (km²) do novo habitat 
de elefantes criada através de áreas 
protegidas, zonas-tampão e 
corredores recentemente 
designados 

Outcome 
(Simple, where 
baseline should be 
readily available) 

Relacionado à 
conectividade, criando 
grandes áreas de dispersão 
para a conservação a longo 
prazo de populações 
viáveis. 

2.4 Proporção da faixa de elefantes 
que faz parte do património da área 
protegida 

Outcome 
(Simple) 

Semelhante ao anterior 

 
 
Example indicators for AEAP Objective 3. 

Indicadores/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 3: Reduzir o Conflito Humano-Elefante (HEC) 
3.1 Comprimento da cerca à prova 
de elefante erguida (km) 
 
(km por ano por faixa de Estado) 

Output 
(Simple, needs 
baseline) 

ND 
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 3.2 Comprimento das valas à prova 
de elefantes cavadas 
 
(km por ano por faixa de estado) 

Resultado 
(Simples, precisa de 
linha de base) 
 

ND 

3.3 Número de membros da 
comunidade treinados nos métodos 
de mitigação de HEC 
 
# pessoas treinadas por ano, por 
local ou na faixa de estado 

Resultado 
(Simples, precisa de 
linha de base) 
 

ND 

3.4 Número de oficiais de campo 
treinados em gestão de conflitos 
 
# oficiais treinados por ano por local 
ou no estado da faixa 

Output 
(Simples, precisa de 
linha de base) 
 

ND 

3.5 Número de incidentes de HEC 
relatados 
 
# Incidentes de HEC por ano por 
faixa Estado 

Resultado 
(Simples) 

Tendência em incidentes 
de HEC. Isso pressupõe um 
número fixo de locais de 
onde os incidentes de HEC 
são relatados, cobrindo a 
mesma área. 

3.6 Tendência no número de mortes 
humanas 
 
# Mortes humanas por ano por faixa 
Estado 

Resultado 
(Simples) 

Isso pressupõe um número 
fixo de locais a partir dos 
quais as mortes humanas 
são relatadas, cobrindo a 
mesma área, a menos que 
esse indicador seja usado 
para um site específico. 

Superfície das culturas danificadas 
 
km² de culturas danificadas por ano, 
por local ou região 

Resultado 
(Simples) 

Tendência na área de 
superfície de culturas 
danificadas por local ou 
por estado do intervalo. 
Quando usado em todo o 
país, isso pressupõe um 
número fixo de locais a 
partir dos quais os danos 
às culturas são relatados, 
cobrindo a mesma área 
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Indicadores Exemplo para os Objectivos AEAP 4 

Indicadores/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 4: Sensibilizar as partes interessadas sobre a conservação do elefante 
4.1 Ferramentas de sensibilização 
criadas 
 

Output 
(Simples) 

As ferramentas podem ser 
oficinas regulares, 
reuniões, folhetos, 
brochuras, folhetos, 
transmissão de mídia 
(rádio, TV, internet, mídia 
social), material do curso, 
etc. 

4.2 Número de pessoas atendidas 
por grupo-alvo 
 
 
Número de pessoas por grupo-alvo 
por ano por faixa Estado 

Output 
(Simples) 

Os grupos-alvo podem ser 
crianças do ensino 
fundamental, alunos do 
ensino médio, estudantes 
de faculdades e 
universidades, público em 
geral, comunidades, idosos 
da comunidade, diferentes 
grupos empresariais, 
funcionários da indústria 
extrativa, judiciário, 
promotores, comunidade 
de execução etc. 

4.3 % de população alcançada 
  
% de população (todos os grupos 
alvo atingidos pelas ferramentas de 
sensibilização)  

Output 
(Simples) 

ND 

4.4 % da população apoiando a 
conservação do elefante  
 
% por ano (nacional) 

Resultado 
(Moderamente 
complexo) 

% de todos os grupos-alvo 
combinados (o método de 
amostragem da pesquisa 
deve ser representativo de 
todos os grupos-alvo por 
proporção da população). 
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Indicadores Exemplo do Objectivo 5 do AEAP. 
Indicadores/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 5: Fortalecer o conhecimento sobre a gestão de elefantes  
5.1 Número de sites e áreas abertas 
pesquisadas usando os padrões de 
pesquisa CITES / MIKE 
 
Alternativamente,% do sistema de 
AP ou% da faixa de elefantes 
pesquisados 

Output 
(Simples) 

Pesquisas projectadas para 
fornecer resultados sobre 
números, distribuição e 
movimentos de elefantes, 
mas usando um formato 
padronizado. 

5.2 Número de projectos de 
pesquisa em andamento 

Output 
(Simples) 

Sé pesquisas para orientar 
a gestão adaptativa devem 
ser incluídas. 

5.3 Número de elefantes equipados 
com colares de rádio 

Output 
(Simples) 

Ver indicador 2.1 

 
 
Indicadores exemplo para o Objectivo 6 da AEAP. 

Indicadores/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 6: Fortalecer a cooperação com outros Estados 
6.1 Número de protocolos oficiais 
de colaboração (MoUs) assinados 
com os países vizinhos 
 
Para gestão de elefantes ou 
aplicação da lei, assistência jurídica 
mútua etc. O máximo é o número de 
países vizinhos 

Output 
(Simples) 

Para alguns países da 
costa, isso pode ser tão 
pequeno quanto 3, mas 
mais para países sem 
litoral. 

6.2 Número de patrulhas 
transfronteiriças conjuntas 
 
# patrulhas conjuntas por ano para 
uma região transfronteiriça 
específica ou área de conservação 
transfronteiriça 

Output 
(Simples) 

ND 

6.3 Número de controlos nas 
fronteiras comuns 
 
# controlos nas fronteiras comuns 
por ano 

Output 
(Simples) 

Controlos de veículos nas 
passagens de fronteira. 

6.4 Número de investigações 
conjuntas 
 
# investigações conjuntas por ano 

Output 
(Simples) 

ND 

1.5 Número de detenções por 
operação conjunta 
 

Resultado 
(Simples) 

Número médio de 
detenções de todas as 
operações conjuntas 
combinadas. 
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Número médio de detenções de 
todas as operações conjuntas 
combinadas por ano 
6.6 Número de apreensões por 
operação conjunta ou peso 
 
Número médio de apreensões de 
todas as operações conjuntas 
combinadas por ano 

Outcome 
(Simples) 

Número médio de 
apreensões ou peso médio 
de marfim apreendido de 
todas as operações 
conjuntas combinadas. 

 
 
 
 
Indicadores Exempço para o Objectivo 7 do AEAP. 

Indicator/(Units) Type/(Complexity) Explanation 
Objectivo 7: Melhorar a colaboração com as comunidades locais 
7.1 Número de conselhos 
consultivos de áreas protegidas 
estabelecidos, ou número de 
comitês de recursos naturais da vila 
ativamente envolvidos com a gestão 
de parques, ou fundos gerados pelo 
turismo de PAs pagas a VNRCs 

Output 
(Simples) 

Os membros da 
comunidade são partes 
interessadas importantes 
no quadro. 

7.2 Número de conservas 
comunitárias estabelecidas 

Output 
(Simples) 

Áreas de vida selvagem fora 
do sistema de AP 
administradas pelas 
comunidades. 

7.3 Número de empresas de 
ecoturismo baseadas na 
comunidade estabelecidas 

Output 
(Simples) 

Actividades culturais e 
baseadas na natureza 
geridas pelas comunidades 
periféricas da AP. 

7.4 Número de membros da 
comunidade formados em gestão 
empresarial 

Output 
(Simples) 

Configurando e gerindo 
uma empresa. 

7.5 Montante da receita de turismo 
gerada pelas empresas comunitárias 
 
Receita gerada por ano, nível 
nacional 

Output 
(Simples) 

ND 

7.6 Número de elefantes mortos por 
membros da comunidade 
 
# mortos por ano 

Resultado 
(Simples) 

Elefantes mortos nas 
proximidades da 
comunidade, por ganho 
económico ou por HEC. 

7.7 Número de armadilhas coletadas 
 
# armadilhas recolhidas por ano por 
site 

Resultado 
(Simples, presica 
de linha de base) 

Snaring é geralmente feito 
para carne de animais 
silvestres por membros de 
comunidades periféricas. 
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Indicadores exemplo para o Objectivo 8 da AEAP. 
Indicadoes/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 8: NEAP implementado efectivamente 
8.1 Número de reuniões de revisão 
realizadas 

Output 
(Simples) 

Reuniões com todas as 
partes interessadas que 
lidam com a 
implementação do NEAP. 

8.2 Número de MoUs com partes 
interessadas do governo 

Output 
(Simples) 

Instituições 
governamentais que têm 
papéis e responsabilidades 
em relação aos objectivos e 
acções do NEAP. 

8.3 Número de MoUs com partes 
interessadas não governamentais / 
número de partes interessadas não 
governamentais que contribuem 
para o documento de revisão anual 

Output 
(Simples) 

Partes interessadas que 
são importantes para 
implementação e 
financiamento. 

8.4% do NEAP implementado 
 
% implementado por ano 

Resultado  

 

Apêndice 8: Contar Elefantes 
 
Porquê contar elefantes? A necessidade de monitorização científico do elefante advém de 
diversas considerações amplas. Informação sobre distribuição e abundância de elefantes e 
das tendências nestes parâmetros é necessária para: 

• determinar metas apropriadas para a gestão;  
• monitorizar a eficiência das intervenções administrativas e das decisões dos 
decisores políticos (e.g. se pode-se comercializar marfim legalmente) 
• para analisar o impacto de ameaças como perda e degradação de habitat; e  
• para informar a população local e outras partes interessadas (Lindsay 1993; 
Jachmann, 2001; Blanc et al. 2003; Sutherland et al. 2004; Hedges 2012;). 

 
Dado o estado ameaçado de muitas populações de elefante, e os investimentos substanciais 
sendo feitos na conservação dos elefantes, gestores de vida selvagem e agências de 
conservação precisam de respostas claras e fiáveis para algumas perguntas básicas. Sem 
estas respostas eles não poderão começar a avaliar o sucesso ou falhanço dos esforços de 
conservação. Algumas destas perguntas básicas são: 
 
1.  Quais são as áreas geográficas e distribuição de populações de elefante? 
2.  Onde é que as populações individuais de elefantes estão aumentando sua área, e onde é 
que estas áreas estão a fragmentar-se ou a diminuir? 
3.  Para populações de elefante importantes, quais são as tendências populacionais? Em 
outras palavras, são estas populações importantes de elefante estáveis, estão a aumentar, a 
diminuir? 
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4.  Quais são as ameaças a elefantes e seus habitats num sítio ou panorama, e qual a 
eficácia das autoridades policiais e das outras intervenções administrativas em reduzir tais 
ameaças? 
 
As abordagens tradicionais ao responder destas respostas têm sido muito frequentemente 
baseadas em: 

A. Taxas de encontro de sinais de elefantes e/ou confiança em suposições não testadas 
sobre produção e persistência de sinais (estrume)  [ver Buckland et al. (2001: 186-189; 
2004: 377-385) e Laing et al. (2003)]; ou 

B. Inquéritos aéreos imprecisos que nem sempre prestam atenção à detectabilidade e 
portanto retornam estimativas populacionais de precisão questionável e utilidade 
limitada para o monitorização de tendências populacionais (Caughley 1974; Jachmann 
2001; Whitehouse et al. 2001; Jachmann 2002; Msoffe et al. 2009); ou 

C. na Ásia pelo menos, ‘contagens totais diretas’ (recenseamentos), contagens em 
pontos de água, e ‘contagens de bloqueio’ ('block counts’ [ver, e.g., Bist 2003 para 
descrições destes métodos]) todos os quais falham em abordar os problemas críticos 
de detectabilidade e amostragem espacial, e a relação entre as estatísticas de conta e 
o número real de elefantes não é sabido consequentemente, naqueles sítios em que 
tais métodos foram utilizados (Williams et al. 2002; Elphick 2008). 

 
O uso de dados erróneos sobre a distribuição e abundância da população de elefantes 
podem - e irão - resultar em conclusões equivocadas sobre o estado e tendências da 
população de elefantes, levando à desorientação de recursos e ao negligenciar de 
oportunidades de conservação (Duckworth & Hedges 1998; Blake & Hedges 2004; Hedges 
2006). Felizmente, durante as últimas três décadas, houve um progresso fenomenal nos 
métodos utilizados na estimativa de população de vida selvagem. Este progresso é 
evidenciado pelo desenvolvimento e pela implantação tanto de novos modelos estatísticos 
quanto de novas tecnologias (Burnham 2004). Três abordagens conceptuais importantes à 
amostragem populacional - amostragem de distancia, amostragem de captura-recaptura, e 
amostragem de ocupação (que é relacionada à amostragem de captura-recaptura) - 
avançaram todas de maneira particularmente rápida (Buckland et al. 2001; Williams et al. 
2002; Buckland et al. 2004; MacKenzie et al. 2006; Bohning 2008). Adicionalmente, métodos 
de modelagem hierárquicos têm recebido muita atenção e agora provém uma estrutura 
poderosa para a analise de dados a partir da captura-recaptura e outras amostragens de 
população, metapopulação, e comunidades ( Royle & Dorazio 2008; Link & Barker 2010). 
 
É agora reconhecido que os métodos utilizados para o monitorização de populações de 
elefante podem e devem incorporar avanços científicos recentes. Como um exemplo de tal 
reconhecimento, o programa Monitorando a Matança Ilegal de Elefantes (MIKE) da CITES 
produziu novas orientações e normas a fim de aprimorar os protocolos tradicionais de 
monitorização de elefantes (Craig 2004; Hedges & Lawson 2006). Entretanto, nenhum 
destes manuais cobre todos os métodos disponíveis para aqueles que precisam monitorar 
as populações de elefante. Para além disto, houve avanços significativos nos últimos 5-10 
anos. Felizmente, há verios livros gerais excelentes que lidam com todas estas questões (e.g. 
Buckland et al. 2001; Williams et al. 2002; Buckland et al. 2004; Amstrup et al. 2006; 
MacKenzie et al. 2006; Milner-Gulland & Rowcliffe 2007; Conroy & Carroll 2009) e um novo 
manual compreensivo que descreve como utilizar destes métodos para monitorar as 
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populações de elefante (Hedges 2012). Os métodos disponíveis para o monitorização de 
elefantes coberto por Hedges (2012) estão resumidos abaixo e variam de acordo com a 
escala espacial com a qual tem de trabalhar-se, a natureza do habitat dos elefantes, e o 
tamanho provável das populações de elefante de interesse. 
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Métodos de monitorização da população 
 
Decidir quais métodos usar, dependendo do que você precisa saber (reproduzido com 
permissão da Hedges 2012) 
 

O que precisa de saber? Que métodos usar? 
Local (≤ 5000 km²) Paisagem (> 5000 km²) 

Ocorrência, alcance e 
distribuição de elefantes 
(ocupação) 

Pesquisa de detecção-não-detecção, 
repetida para avaliar a tendência 
(Capítulos 6 e 11). 

Pesquisa de detecção-
não-detecção, repetida 
para avaliar a tendência 
(Capítulos 6 e 11). 

Determinantes (incluindo 
tipo/ qualidade do habitat) 
da ocorrência, alcance e 
distribuição do elefante 

Pesquisas de ocupação usando 
esterco de elefante para avaliar a 
detecção - não detecção de elefantes 
e modelagem covariada para avaliar 
hipóteses de ocupação em relação à 
actividade humana e às características 
ecológicas (Capítulos 6 e 11). 

Pesquisas de ocupação 
usando esterco de 
elefante para avaliar a 
detecção - não detecção 
de elefantes e 
modelagem covariada 
para avaliar hipóteses de 
ocupação em relação à 
actividade humana e às 
características ecológicas 
(Capítulos 6 e 11). 

Densidade e abundância da 
população de elefantes e 
tendências em densidade e 
abundância 

Pesquisas de avistamentos terrestres 
usando transectos de linhas dão 
densidade, que pode ser convertida 
em abundância; repetido ao longo do 
tempo para avaliar tendências 
(Capítulos 3 e 7). 
 
Pesquisas aéreas, repetidas ao longo 
do tempo para avaliar tendências 
(Capítulo 8). 
 
Levantamentos de captura-captura 
(dê abundância, que pode ser 
convertida em densidade) usando 
DNA fecal ou, em alguns lugares, 
avistamentos ou armadilhas para 
câmeras / vídeos; repetido ao longo 
do tempo para avaliar tendências 
(Capítulos 5 e 10). 
 
Levantamentos de contagem de 
esterco usando transectos lineares 
para estimar a densidade do esterco 
mais a estimativa da taxa de 
decomposição do esterco mais a 
estimativa da taxa de defecação (ou o 
uso da taxa de defecação de dados 
apropriada de outro estudo); dê 

Para tipos de habitat não 
ocultos, pesquisas 
aéreas repetidas ao 
longo do tempo para 
avaliar tendências 
(Capítulo 8). 
 
Para áreas muito 
grandes de ocultar tipos 
de habitat, como 
florestas (> 25.000 km²), 
use amostragem e 
modelagem em duas 
fases em uma estrutura 
bayesiana. Na primeira 
fase, a ocupação é 
estimada por pesquisas 
para detectar sinal de 
elefante (por exemplo, 
pilhas de esterco) em 
todos os locais 
selecionados na 
paisagem, onde a 
seleção pode ser de 
todos os locais 
disponíveis ou uma 
amostra aleatória de 
locais. Na segunda fase, 
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densidade, que pode ser convertida 
em abundância; repetido ao longo do 
tempo para avaliar tendências 
(Capítulos 3, 4 e 9). 

se um limiar de detecção 
for alcançado, a 
amostragem de captura-
recaptura é realizada 
para estimar a 
abundância. Os dados de 
detecção e captura-
captura são então 
usados em uma 
probabilidade conjunta 
para modelar a 
probabilidade de 
detecção na amostra de 
ocupação por meio de 
um modelo de detecção 
de abundância. O 
modelo de captura-
recaptura é usado para 
estimar a abundância 
para o relacionamento 
de abundância-detecção, 
que é usado para prever 
a abundância nos locais 
restantes, onde apenas 
os dados de detecção 
foram coletados. 
Repetido ao longo do 
tempo para avaliar 
tendências Capítulos 6, 
11 e Coda). 
 
Para áreas de tamanho 
intermediário (> 5000 
km²) e áreas muito 
grandes (> c. 25.000 
km²) de tipos de habitat 
ocultos (por exemplo, 
floresta), experimente 
com contagem marcada 
de placas (pilha de 
esterco) e duas visitas 
por transecto, a fim de 
remover a necessidade 
de - monitorar a 
deterioração do estrume 
e, se esse método for 
bem-sucedido, use o 
esforço e o dinheiro 
economizados para 
facilitar uma pesquisa 
estratificada em várias 
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escalas na paisagem. 
Locais selecionados com 
abundância significativa 
de elefantes e/ou 
aqueles que também são 
importantes para o 
manejo, por exemplo 
áreas protegidas ou 
locais MIKE, podem ser 
pesquisados mais 
intensamente e tratados 
como estratos separados 
na análise. Repetido ao 
longo do tempo para 
avaliar tendências 
(Capítulo 4). 
 
Para áreas de tamanho 
intermediário (5000 km² 
até o máximo ainda por 
determinar) de ocultar 
tipos de habitat (por 
exemplo, floresta), 
considere experimentar 
contagens de estrume e 
modelos de precipitação 
do processo de 
decomposição de 
estrume. Repetidas ao 
longo do tempo para 
avaliar tendências 
(Capítulos 3, 4, 9 e 
Coda). 

Parâmetros demográficos: 
taxas de sobrevivência, taxas 
de emigração, taxas de 
movimento ou transição, 
fecundidade, taxas de 
crescimento populacional 

Levantamentos de captura-captura 
usando DNA fecal ou, em alguns 
lugares, avistamentos ou armadilhas 
de câmera / vídeo; repetido ao longo 
do tempo para avaliar tendências 
(Capítulos 5 e 10). 

Relações de abundância 
e ocupação a partir de 
pesquisas de 
distribuição, para 
entender e documentar 
a dinâmica populacional 
em larga escala e as 
consequências das 
mudanças ambientais 
(Capítulos 6 e 11). 

Abundância e distribuição de 
ameaças 

Recolha de dados baseada em 
patrulha; coleta de dados baseada em 
pesquisa dedicada em conjunto com, 
por exemplo, pesquisas baseadas em 
transectos para sinal de elefante 
(Capítulo 12). 

Coleta de dados baseada 
em patrulha; coleta de 
dados baseada em 
pesquisa dedicada em 
conjunto com, por 
exemplo, pesquisas de 
ocupação para sinal de 
elefante (Capítulo 12). 
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Resumo dos principais requisitos, vantagens e desvantagens dos métodos recomendados de pesquisa e monitorização da população 
(reproduzido com permissão de Hedges 2012) 
 

Metódo Requisitos Vantagens Chave Desvantagens Chave 
Pesquisas de ocupação 
(detecção-não detecção) de 
sinais de elefantes (Capítulos 
6 e 11) 

• Pesquisas repetidas 
independentes podem ser 
realizadas em locais, que 
podem ser células da grade ou 
alguma outra unidade de 
amostragem definida, 
idealmente por um curto 
período de tempo 

Pode ser usado quando os elefantes 
não podem ser vistos prontamente 
(porque ocorrem na ocultação de tipos 
de vegetação, como floresta tropical) 

• A escolha do tamanho do local 
da pesquisa (por exemplo, 
célula da grade) precisa ser 
guiada pelo conhecimento do 
tamanho provável da área 
residencial, a fim de distinguir 
a ocupação real do uso, mas os 
tamanhos da área residencial 
para elefantes - especialmente 
elefantes da floresta - não são 
bem conhecidos 

Pesquisas sobre 
avistamentos terrestres 
usando transectos de linha 
(Capítulos 3 e 7) 

• Os elefantes podem ser vistos 
prontamente (porque ocorrem 
em tipos de vegetação não 
ocultos) 

• Os elefantes não se afastam 
(ou na direção) dos 
observadores em resposta aos 
movimentos dos observadores 
antes que os observadores 
tenham detectado os elefantes 

• Pode ser um método 
económico para estimar 
densidade/abundância para 
populações médias e grandes 

• Pode fornecer dados sobre a 
estrutura sexual e etária da 
população 

• Difícil se o terreno atrapalhar 
seguindo uma linha reta 

• Não é rentável se o tamanho 
da população for muito 
pequeno (alguns 10s de 
elefantes), pois o esforço 
necessário para obter precisão 
tolerável será muito alto 

Pesquisas aéreas (Capítulos 3 
e 8) 

• Os elefantes podem ser vistos 
rapidamente (porque ocorrem 
em tipos de vegetação não 
ocultos) 

•  Permite cobertura 
relativamente rápida / 
eficiente de grandes áreas 

• Acesso a um avião adequado e 
pilotos / observadores 
devidamente qualificados, 
talvez um problema 

• Pode ser caro 
• Pode retornar estimativas 

imprecisas se as taxas de 
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encontrar elefantes forem 
baixas 

• Tende a produzir 
subestimações da abundância 
de elefantes devido à detecção 
imperfeita na linha de 
transectos (amostragem à 
distância) ou na unidade de 
amostragem (transectos de 
tiras). 

Pesquisas de captura e 
captura usando DNA fecal 
(Capítulos 5 e 10) 

• Total elephant population size 
is likely to be less than a few 
thousand animals (above this 
size a very large number of 
samples would have to be 
collected and analysed making 
the cost prohibitive) 

• Pode fornecer dados sobre 
estrutura sexual e etária da 
população 

• Acesso a um laboratório 
adequado e equipe 
adequadamente qualificada 
talvez seja um problema 
(atualmente existem 
relativamente poucos 
laboratórios para análise de 
DNA fecal e muito poucos nos 
estados da faixa de elefantes, 
portanto, a necessidade de 
exportar amostras também 
pode ser um problema) 

• Pode ser difícil encontrar 
esterco de elefante fresco em 
algumas áreas (mas o uso de 
cães de detecção pode ser útil) 

Capturar - capturar pesquisas 
usando visões diretas ou 
armadilhas para câmera/ 
vídeo (Capítulos 5 e 10) 

• Existe uma boa "rede" de 
clareiras, poços de água, etc., 
nas quais avistamentos podem 
ser obtidos ou armadilhas 
fotográficas podem ser 
posicionadas de modo a obter 

• Fornece dados detalhados para 
cada animal 'capturado' (pode 
ser particularmente útil em 
situações em que a matança 
ilegal é direcionada a, por 
exemplo, machos adultos) e, 
dependendo do desenho do 

• Taxa de esforço para precisão 
normalmente alta em 
comparação com pesquisas 
baseadas em observação 
terrestre usando transectos de 
linha e, portanto, os custos de 
campo de captura e 
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fotos confiáveis de todo o 
corpo de elefantes. 

estudo, permite estimativas de 
taxas de sobrevivência, taxas 
de emigração, taxas de 
movimento ou transição, 
fecundidade e taxas de 
crescimento populacional 
(portanto, mais informativas 
do que a contagem de esterco 
ao longo das transecções de 
linha) 

• Pode ser usado quando o 
tamanho da população é muito 
pequeno (alguns 10s de 
elefantes) para pesquisas 
baseadas em avistamento 
terrestre usando transectos de 
linha para ter boa relação 
custo-benefício 

•  Pode ser usado quando os 
elefantes não podem ser vistos 
prontamente durante 
levantamentos aéreos ou ao 
longo de transectos de 
observação terrestre (e / ou se 
afastam em resposta aos 
observadores antes de serem 
detectados) 

• Pode ser usado quando não é 
possível estimar as taxas de 
desaparecimento do estrume 
(decomposição) do local 

• Pode ser usado quando não 
houver dados adequados 

recuperação são geralmente 
mais altos 

• Poucos lugares são adequados: 
na maioria das áreas florestais, 
é impossível obter fotos de 
todo o corpo de elefantes com 
frequência suficiente; em áreas 
mais abertas, é provável que 
os métodos baseados em mira 
direta (pesquisas terrestres ou 
aéreas) sejam mais 
apropriados 

• As armadilhas da câmera são 
caras, estão sujeitas a 
problemas com a umidade e 
podem ser roubadas em 
algumas áreas 
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sobre a taxa de defecação 
disponíveis 

•  Deve retornar uma estimativa 
mais precisa do tamanho da 
população do que os métodos 
baseados na contagem de 
esterco 

• Menos demorado que os 
métodos baseados na 
contagem de esterco 

• O custo pode ser menor do 
que os métodos baseados na 
contagem de esterco 

Levantamentos de contagem 
de esterco usando transectos 
de linha (Capítulos 3, 4 e 9) 

• Idealmente, as taxas de 
encontro das pilhas de esterco 
ao longo dos transectos devem 
ser> 1 / km 

• O desaparecimento de esterco 
(taxas de decaimento) pode 
ser estimado de maneira 
espacialmente imparcial para 
todo o local durante o período 
que antecedeu e inclusive a 
pesquisa de contagem de 
esterco 

• Estão disponíveis dados 
adequados sobre a taxa de 
defecação 

• Pode ser usado quando os 
elefantes não podem ser vistos 
prontamente (porque ocorrem 
na ocultação de tipos de 
vegetação, como floresta 
tropical). Também pode 
fornecer dados sobre a 
estrutura etária da população 
se as dimensões do esterco 
forem registradas 

• Pode retornar estimativas mais 
precisas que as pesquisas 
aéreas ou terrestres baseadas 
em avistamentos aéreos, 
porque as pesquisas baseadas 
em avistamentos registram a 
distribuição instantânea de 
elefantes, e a variação entre 
transectos é geralmente alta, 
geralmente fornecendo 

• Demorado, principalmente 
devido à necessidade de iniciar 
o monitoramento da taxa de 
decaimento de esterco muitos 
meses antes da pesquisa 

• A obtenção de taxas de 
desaparecimento de esterco 
espacialmente imparciais para 
todo o local pode ser 
proibitivamente difícil (porque 
exige níveis de esforço muito 
altos) 

• A estimativa da densidade do 
esterco é problemática se 
áreas significativas do local 
forem inundadas 
sazonalmente (ou 
permanentemente) 

• Difícil se o terreno atrapalhar 
seguindo uma linha recta 
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estimativas com amplos limites 
de confiança 

• De trabalho intensivo e, 
portanto, também 
provavelmente caro. 
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Glossário 
 
Acções. As intervenções e outras actividade que necessitam de ser implementadas para 
alcançar as metas do NEAP e, em última instância, o seus objectivos, meta(s) e visão.  
 
Gestão adaptativa. A gestão adaptativa incorpora a pesquisa na acção de conservação. 
Especificamente, é a integração do desenho, gestão e monitorização para testar premissas 
de forma sistemática sistematicamente de modo a aprender e adaptar (Salafsky et al. 2001). 
 
Plano Nacional de Acção para o Elefante Africano. O African Elephant Action Plan (AEAP) 
foi adoptado por todos os Estados range Africanos em Março de 2010 na 15ª Conferência 
das Partes do CITES. O plano foi desenvolvido através de um processo consultivo, facilitado 
pela IUCN e pelo Secretariado do CITES e está disponível em 
https://cites.org/common/cop/15/inf/E15i-68.pdf. Sunsquentemente, foram estabelecidos 
o African Elephant Fund e o African Elephant Fund Steering Committee, mas os níveis de 
financiamento continuam a ser insuficientes para dar conta dos problemas dos elefantes de 
África. 
 
Constrangimento. Factores que contribuem para ou compõem as ameaças. Por exemplo, 
falta de vontade política ou recursos podem contrinuir para a ausência da aplicação da lei, 
que, por sua vez, vão conduzir a uma superexploração.  
 
Populações Ecologicamente Funcionais. Populações ecologicamente funcionais são 
populações que têm o tamanho suficiente para satisfazer os seus papéis ecológicos.  
 
Sistema de Informação do Comércio Elefante (ETIS). O ETIS é um sistema compreensivo 
para localizar o comércio ilegal de marfim e outros produtos do elefante. Tem os mesmos 
objectivos do MIKE [CITES] na Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12), com a diferença de que 
a sua meta é registar e analisar os níveis e tendências no comércio ilegal, em vez da 
matança ilegal de elefantes. A componente central do ETIS é a base de dados sobre as 
apreensões de espécimes de elefantes que ocorreram em qualquer parte do mundo desde 
1989. A base de dados das apreensões é apoiada por uma série de componentes de bases 
de dados subsidiárias que avaliam o esforço e a eficácia da aplicação da lei, mercados 
domésticos de marfim e variáveis no background económico. Estes componentes de bases 
de dados são temporais e específicas de cada país, e são usadas para mitigar os factores que 
causam predisposições nos dados e podem distorcer os resultados analíticos. As 
componentes também ajudam na interpretação e compreensão das análises ETIS. Desde o 
seu começo, o ETIS foi gerido pelo TRAFFIC em nome do CITES Parties e atualmente está 
alojado no escritório da África Este/Sul, em Harare, Zimbabwe (retirado de 
http://www.cites.org/eng/prog/etis/index.shtml). 
 
Iniciativa de Protecção ao Elefante (EPI).  
O EPI é uma iniciativa lançada na Conferência de Londres de fevereiro de 2014 sobre o 
comércio ilegal de animais silvestres pelos governos do Botsuana, Chade, Etiópia, Gabão e 
Tanzânia. Desde então, catorze países aderiram ao EPI: Uganda, Gâmbia, Malawi, Libéria, 
Quênia, República do Congo, Angola, Somália, Serra Leoa, Sudão do Sul, Costa do Marfim, 
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Guiné, Mali e Nigéria. A maioria dos elefantes sobreviventes da África está agora nos países 
da EPI 
O EPI é uma resposta abrangente e pan-africana à crise dos elefantes. O EPI procura parar a 
matança de elefantes, acabar com o comércio de marfim e realizar um futuro seguro e 
estável para as populações e pessoas de elefantes em toda a África. Isso será feito 
trabalhando para o sucesso do Plano de Ação para Elefantes Africanos (AEAP) - um projeto 
em todo o continente para salvar as espécies em resposta à crescente crise, acordada em 
2010, em um ato sem precedentes de consenso entre os Estados da faixa de elefantes 
africanos . Os objetivos do EPI são: 
  

1. Implementar o Plano de Ação para Elefantes Africanos (AEAP), 
o plano do continente para salvar as espécies. 

2. Fechar os mercados domésticos de marfim nos Estados 
participantes que ainda operam no mercado interno. 

3. Observe uma moratória em qualquer consideração sobre o 
comércio internacional future por um período mínimo de 10 
anos e depois até que as populações de elefantes africanos 
não sejam mais ameaçadas. 

4. Concorde em colocar todos os estoques de marfim além do 
uso econômico. 

 
Patrocinadores Governamentais da EPI. Botswana, Chade, Gabão, Etiópia e Tanzania. 
 
Estados EPI. Estados que se comprometeram com a EPI. 
 
Membros EPI. Partes não-estatais que se compremeteram com a EPI. 
 
Meta. Um refraseamento da visão em termos operacionais para capturar em maior 
detalhes o que é necessário fazer, e onde (para salvar espécies). 
 
Produto Interno Bruto (PIB). Uma medida da atividade econômica em um país. Isto é 
calculado adicionando o valor total da produção anual de bens e serviços de um país. 
PIB = consumo privado + investimento + despesa pública + variação de estoques 
+ (exportações - importações). 
 
Conflito homem-elefante (HEC). Depredação de colheitas, estragos no equipamento e outra 
propriedade causada pelos elefantes, outras formas de perda financeira consequência da 
actividade de elefantes (por exemplo, custos de oportunidade), e as lesões ou mortes de 
pessoas e elefantes que resultam deste fenómeno. 
 
Consórcio Internacional no Combate ao Crime Contra a Vida (ICCWC). O ICCWC 
corresponde a um esforço coletivo de cinco organizações intergovernamentais “trabalhando 
para dar apoio coordenado às agências nacionais de aplicação da lei  e às redes regionais e 
sub-regionais que, numa base diária, agem em defesa dos recursos naturais”. Os parceiros 
do ICCWC são o Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES) Secretariat, INTERPOL, the United Nations Office on Drugs and Crime, the 
World Bank, e a World Customs Organization. A missão do ICCWC é “inaugurar uma nova 
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era em que os perpetto usher in a new era where perpetradores de crimes contra a vida 
selvagem e a floresta enfrentem uma resposta forte e coordenada, em vez da presente 
situação em que o risco de detenção e castigo é muito alto”. Mais informação sobre o 
ICCWC está disponível em http://www.cites.org/eng/prog/ICCWC.php. 
 
ICCWC Indicator Framework for Combating Wildlife and Forest Crime (ICCWC Indicator 
Framework). O ICCWC Indicator Framework foi desenvolvido juntamente com o ICCWC 
Toolkit (ver abaixo), e fornece uma ferramenta de avaliação adicional para usar a nível 
nacional. Enquanto que o ICCWC Toolkit dá os meios para uma análise compreensiva, o 
ICCWC Indicator Framework permite uma avaliação mais rápida no que diz respeito à 
aplicação da lei nacional em resposta ao crime contra a vida selvagem. Também fornece um 
quadro de trabalho normalizado para monitorizar quaisquer mudanças nos meios da 
aplicação da lei. O ICCWC Indicator Framework é um conjunto compreensivo de 50 
indicadores dispostos de acordo com 8 resultados desejados de aplicação efectiva da lei 
para combater o crime contra a vida selvagem. O processo colaborativo, que envolve todas 
as agências nacionais de aplicação da lei,  está sob a forma de um quadro de auto-avaliação. 
O ICCWC Indicator Framework está disponível em 
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/ICCWC-Ind-FW-ASSESSMENT-
GUIDELINES-FINAL.pdf. 
 
ICCWC Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit (ICCWC Toolkit). O ICCWC Toolkit fornece 
recursos para os países completarem uma avaliação nacional dos problemas principais 
relacionados com o crime contra a vida selvagem no país. O ICCWC Toolkit ajuda a analisar a 
justiça naciona, criminal e preventiva, e identificar ecessidades de assistência técnica. Mais 
informação sobre o ICCWC Toolkit, incluindo o Toolkit em Inglês, Francês e Espanho está 
disponível em: https://www.cites.org/eng/prog/iccwc.php/Tools. Uma ficha informativa 
sobre p  ICCWC Toolkit está disponível em: 
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/Toolkit_Fact_Sheet_ENG.pdf. 
 
Rácio de Esforço das Autoridades Policiais (LEER). O Rácio de Esforço das Autoridades 
Policiais (LEER) da ETIS representa a eficiência das autoridades policiais na intercepção do 
comércio ilegal de marfim e é o equivalente da ETIS ao PIKE do Programa MIKE. Costuma ser 
calculado anualmente para cada país, pela ETIS. Um LEER de 50% significa ‘algum comercio 
ilegal de marfim deixa o país sem ser apreendido, mas apreensões ocorrem com 
regularidade’. LEER é calculado através da divisão do número de apreensões internas (i.e. 
'seizures in’) pelo numero total de apreensões (i.e. ‘seizures in’ + ‘seizures out’). Os rácios de 
esforço das autoridades policiais variam entre: 
           - 00.00-10.00 Efectivamente nenhuma aplicação da lei - virtualmente todo o 

comercio ilegal de marfim deixa o país sem ser apreendido 
           - 10.01-25.00 Aplicação muito pobre da lei - a maior parte do comercio ilegal de 

marfim deixa o país sem ser apreendido 
           - 25.01-40.00 Aplicação pobre da lei - a maior parte do comercio ilegal de marfim 

deixa o país sem ser apreendido, mas apreensões ocorrem esporadicamente 
           - 40.01-60.00 Aplicação razoável da lei - algum comercio ilegal de marfim deixa o 

país sem ser apreendido, mas apreensões acontecem com regularidade 
           - 60.01-75.00 Boa aplicação da lei - algum comercio ilegal de marfim deixa o país 

sem ser apreendido, mas apreensões geralmente ocorrem 



79 
 

           - 75.01-90.00 Muito boa aplicação da lei - muito pouco comercio ilegal deixa o país; 
           - 90.01-100.00 Excelente aplicação da lei - virtualmente nenhum comercio ilegal de 

marfim deixa o país. Ver: http://www.cites.org/common/cop/15/inf/E15i-53.pdf 
 
Sistema de Gestão de Informação (MIST). MIST é um sistema unificado de bases de dados 
desenhado para as necessidades administrativas das áreas protegidas e de parques naturais 
(ver http://www.ecostats.com/software/mist/mist.htm). 
 
Métricas. Métricas (também conhecidas como indicadores de progresso) podem ser 
classificadas em dois tipos diferentes:  
 
“Métricas de actividade” e “métricas de resultados”.  
Indicadores. Os indicadores podem ser classificados em dois tipos principais: 

• •"Indicadores de saída". Exemplos de indicadores de produção incluem “número de 
patrulhas concluídas por mês em locais prioritários” e “número de pesquisas com 
populações de elefantes concluídas em locais prioritários”. Esses indicadores tendem 
a ser de curto prazo, são úteis principalmente como indicadores de progresso e 
permitem que funcionários do governo nacional e local, ONGs parceiras e doadores 
acompanhem o progresso de vários Estados na implementação de um NEAP. 

• "Indicadores de resultados". Exemplos de indicadores de resultados incluem 
"Proporção de elefantes mortos ilegalmente (PIKE) em locais importantes" e 
"Tamanho ou tendência da população de elefantes em locais importantes". Essas 
métricas tendem a ser de mais longo prazo do que as métricas de atividade porque 
geralmente requerem mais tempo e esforço para serem avaliadas; elas são 
essenciais, no entanto, porque informam aos funcionários do governo nacional e 
local, ONGs parceiras e doadores se o NEAP está obtendo sucesso na conservação 
dos elefantes dos vários estados. Além disso, “indicadores de escopo” são algumas 
vezes usados para indicar o número (ou proporção) de locais onde o trabalho está 
em andamento, enquanto os indicadores de semáforo apenas informam se algo 
ocorreu ou não. 

 
Monitorizar a Matança Ilegal de Elefantes (MIKE). Um programa CITES, cuja maior meta é 
‘melhorar a informação necessária para os Estados com elefantes para uma gestão 
apropriadas e decisões relativas à aplicação da lei, e construir os meios institucionais dentro 
do Estado para uma gestão a longo-prazo das suas populações de elefantes. Objetivos mais 
específicos desta meta são:  

a. medir os níveis e tendências na matança ilegal de elefantes;  
b. determinar mudanças nessas tendências ao longo do tempo; e  
c. determinar os factores causados ou que estão associados a tais mudanças, e 

tentar avaliar em particular em que medida é que as tendências observadas 
são o resultado de uma decisão tomada pela Conferência das Partes do 
CITES’ (retirado de: http://www.cites.org/eng/prog/MIKE/intro/index.shtml). 

 
Efeitos multiplicadores. Refere-se ao efeito resultante de um serviço ou comodidade, 
criando mais riqueza ou efeitos positivos em uma área. Esses efeitos são medidos pelo 
chamado "Multiplicadores". Eles são calculados através da análise da estrutura Input-
Output (I-O), que serve para analisar a interdependência de setores e indústrias em uma 
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economia. Este O método é comumente usado para estimar os efeitos de oscilação em toda 
a economia. Uma chave O resultado dessa análise é a estimativa dos impactos de um 
determinado setor ou setor (turismo entre eles) em ex. crescimento, emprego, renda. 
 
Plano Nacional de Acção para o Marfim (NIAP). Planos de Acção específicos de cada país 
focados no efectivo controlo do comércio e dos mercados de marfim, com marcos, 
cronogramas e prazos, que Partes nomeadas foram requeridas pelo CITES (ver 
https://cites.org/eng/niaps). 
 
SMART. Quando o acrónimo ‘SMART’ se refere a alvos, indica que estes devem ser 
Específicos, Mensuráveis, Alcançáveis, Realistas e Temporais; o acrónimo também significa 
Spatial Monitoring and Reporting Tool, que é uma ferramenta desenvolvida por 
organizações de conservação global e outras partes interessadas, para enfrentar a caça 
furtiva, a invasão do habitat, e outras atividades ilegais, e que está a substituir 
gradualmente o MIST (ver http://www.smartconservationsoftware.org/; ver também MIST). 
 
Target. In our usage, target are measurable steps that describe what needs to be 
accomplished to meet a goal or objective. Progress towards meeting targets is tracked using 
metrics and together the metrics and targets make it possible to assess whether an action 
or set of related actions have been successful or whether the actions are failing or 
underperforming. 
 
Ameaça. Uma factor que tanto causa um declínio substancial nos números de indivíduos de 
uma população ou espécie, ou uma contracção substancial da extensão geográfica da 
população da espécie. As ameaças podem ser divididas em próximas e últimas. Ameaças 
próximas são causas imediatas do declínio da população, geralmente, têm influência nas 
taxas de nascimentos ou mortes (por exemplo, perda de habitat, sobrecolheita). Ameaças 
últimas são as causas das ameaças próximas, e são quase sempre antropogénicas; por 
exemplo, perda de habitat (uma ameaça próxima) pode ser consequência do aumento da 
população humana (uma ameaça última). 
 
Cadeia de valor. Cadeia de valor é a gama completa de atividades de negócios necessárias 
para trazer um produto ou serviço desde a concepção até a entrega 
 
Visão. Uma frase curta e inspiradora que descreva o estado futuro desejado para uma 
espécie (i.e. descreve de forma geral a desejada extensão e abundância para a espécie, o 
seu papel ecológico contínuo, e a sua relação com os humanos). A visão é, assim, uma parte 
essencial do processo de planeamento da acção, de tal modo que os responsáveis pelo 
NEAP devem discutir explicitamente o que é que significa conservar ecologicamente 
populações funcionais num Estado com elefantes e usar a resposta a esta questão no 
desenvolvimento da(s) meta(s), objectivos e acções. A visão deve, assim, derivar da análise 
do estado da espécie e de uma apresentação detalhada das necessidades de conservação 
da espécie a longo-termo (informada pela análise de ameaça). 
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