
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Desenvolver Planos Nacionais 
de Acção para o Elefante 

Um Breve Manual  

Versão 2.0 

Fevereiro 2019 



2 

Tabela de Conteúdos 
Tabela de Conteúdos ......................................................................................................................... 2 
Acronyms .......................................................................................................................................... 3 
1. Introdução ................................................................................................................................ 5 
2. Como é que os NEAPs serão Financiados? ................................................................................. 6 
3. Economias de Vida Selvagem Sustentáveis ................................................................................ 7 
4. Os Planos Nacionais de Acção para o Elefante (NEAPs) .............................................................. 9 
5. Preparação de NEAPs .............................................................................................................. 11 

Passo 1: Preparação do Desenvolvimento do NEAP ..................................................................... 11 
Passo 2: Desenvolvimento de uma Avaliação do Estado............................................................... 11 
Passo 3: Workshop Participativo das Partes Interessadas ............................................................ 11 
Passo 4: Esboçar o NEAP .............................................................................................................. 12 
Passo 5: Avaliação NEAP .............................................................................................................. 12 
Passo 6: Desenvolver um Plano de Implementação ..................................................................... 12 
Passo 7: Desenvolver um Plano de Orçamento e Mobilização de Recursos .................................. 13 
Passo 8: Patrocínio do Governo do Pacote NEAP ......................................................................... 14 
Passo 9: Implementação do NEAP ............................................................................................... 14 

6. Estrutura e Conteúdo do NEAP ................................................................................................ 15 

Avaliação do Estado e Análise das Ameaças ................................................................................. 15 
Visão ........................................................................................................................................... 15 
Meta ........................................................................................................................................... 16 
Objectivos ................................................................................................................................... 16 
Acções, Actividades e Alvos ......................................................................................................... 16 
Indicadores.................................................................................................................................. 17 
Monitorização e Avaliação ........................................................................................................... 17 
Anexos – Propostas de Financiamento de Projecto ...................................................................... 18 

Referências ...................................................................................................................................... 19 
Anexo 1: Exemplo de um template simples do Word que pode ser usado para o Plano de 
Implementação. .............................................................................................................................. 20 
Anexo 2: Template para o Plano de Mobilização de Recursos e Orçamento ..................................... 21 
Annex 3: Example Format for Summary Table of Vision, Goal, Objectives, Actions and Activities. .... 24 
Annex 4: Example Log frame for Actions, Activities and Indicators ................................................... 24 

 
 

 

 
 
 
 
 



3 

Acrónimos 
 
AEAP   Plano de Acção para o Elefante Africano 

CITES Convenção sobre Comércio Internacional de Especies de Dauna e 
Flora Selvagem em Perigo 

Wild Fauna and Flora 

DEFRA   Department for Environment, Food & Rural Affairs 

DFID   Department for International Development 

EPI   Iniciativa de Protecção ao Elefante 

EU   União Europeia 

GDP   Gross Domestic Product 

GEF   Global Environment Facility 

GPS   Global Positioning System 

HEC   Conflito Humano-Elefante 

ICCWC   Consórcio Internacional de Combate ao Crime Contra a Vida Selvagem 

IWT   Comércio Ilegal de Vida Selvagem 

INGO   Organização Não-Governamental Internacional 

IP   Plano de Implementação 

M&E   Monitorização e Avaliação 

NAO   National Authorizing Officer 

NEAP   Plano Nacional de Acção para o Elefante 

NEAPCC  Comissão Coordenadora para o Plano Nacional de Acção para o 
Elefante 

 

NGO   Organização Não-Governamental 

NIAP   Plano Nacional de Acção para o Marfim 

NIP   Programa Nacional Indicativo 
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PA   Área Protegida 

RIP   Programa Regional Indicativo 

RMP&B  Plano de Mobilização e Orçamento 

SDGs   Sustainable Development Goals 

SMART   Specific, Measurable, Achievable, Realistic & Time-bound 
 
UK   Reino Unido 
 
UNDP   Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 
 
USAID   United States Agency for International Development 
 
WB   Banco Mundial 
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1. Introdução 
O Plano de Acção para os Elefantes Africanos (AEAP) foi adoptado por todos os Estados 
Africanos com elefantes em Março de 2010, na 15ª Conferência das Partes do CITES. O plano 
foi desenvolvido por meio de um processo consultivo, facilitado pela IUCN e pela Secretaria 
do CITES. A Visão identificada pelos Estados abrangidos era a de "garantir um futuro seguro 
para os elefantes africanos e seus habitats para realizar o seu potencial em pleno como um 
componente do uso da terra, em benefício da humanidade". A Meta identificada foi "garantir e 
restaurar, sempre que possível, populações de elefantes sustentáveis em toda a sua extensão 
actual e potencial na África, reconhecendo o seu potencial, de modo a providenciar benefícios 
ecológicos, sociais, culturais e económicos". Os 8 objetivos do AEAP (2010) são mostrados 
no Quadro 1.  

Porque as circunstâncias variam de Estado para Estado, onde alguns países viram a sua 
população de elefantes 
diminuir para números baixos, 
nos últimos 10 anos, enquanto 
outros países, enquanto outros 
países lidam com uma 
superabundância local e com o 
conflito humano-elefante, 
todos os Estados da área de 
Distribuição requerem o seu 
próprio plano de acção com 
prioridades de acordo com as 
circunstâncias locais. 
Portanto, esses Planos de 
Acção para o Elefante 
(NEAPs) são um meio para os 
Estados individuais 
fornecerem uma estratégia 
clara para alcançar os 
objectivos do AEAP, apesar 
de adaptadas às prioridades 
locais. NEAPs são ferramentas práticas para os Estados da área de distribuição identificarem e 
darem prioridade a acções que requerem a implementação para proteger os seus elefantes. Mais 
importante, os NEAPs fornecem uma estrutura através de apoio financeiro e técnico que pode 
ser aplicada para implementar a Iniciativa de Protecção ao Elefante (EPI). 

A Iniciativa de Protecção ao Elefante (EPI) foi criada com o objectivo principal de apoiar a 
implementação completa e oportuna do AEAP. A EPI, lançada em 2014, durante a conferência 
IWT, em Londres, pelos governos do Botswana, Chade, Etiópia, Gabão e Tanzânia, reconhece 
que os Estados precisam de apoio financeiro e técnico urgente e sustentado: para o trabalho de 
combate à caça furtiva no terreno; fortalecer e fazer cumprir as leis nacionais que protegem os 
elefantes e previnem o tráfico; para assegurar esforços regionais e internacionais de partilha de 

Quandro 1. Objectivos do AEAP (2010) 

1. Reduzir a matança ilegal de elefantes e o comércio ilegal de 
produtos do elefante. 

2. Manter os habitats dos elefantes e restaurar a conectividade.  

3. Reduzir os conflitos Homem-Elefante (HEC). 

4. Aumentar a consciencialização sobre a conservação do elefante 
e a gestão das partes interessadas chave que incluem decisores 
politicos e comunidades locais, entre outros grupos de 
interesse. 

5. Aumentar o conhecimento sobre gestão do elefante Africano 
nos Estados da área de distribuição. 

6. Fortalecer a cooperação e compreensão entre os Estados 
Africanos com elefantes. 

7. Melhorar a cooperação e colaboração das comunidades locais 
na conservação do elefante Africano. 

8. Assegurar que o Plano de Acção para o Elefante Africano é 
efectivamente implementado. 
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inteligência e aplicação da lei; para salvaguardar habitats; e apoiar comunidades que vivem ao 
lado de elefantes, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento de meios de vida 
sustentáveis e à redução de conflitos entre humanos e elefantes. 

Para atender a essa necessidade, a EPI pretende envolver os Estados, Estados parceiros, ONGs, 
ONGs internacionais, doadores bilaterais e multilaterais e o sector privado, de modo a 
trabalharem em parceria para fornecer financiamento imediato e a longo prazo, para fazer face 
à crise do elefante, através da implementação plena e atempada do Plano de Acção para o 
Elefante Africano. As metas da EPI estão dispostas no Quadro 2. 

 

2. Como é que os NEAPs serão Financiados? 
De modo a receber apoio financeiro e técnico da EPI, os Estados da área de distribuição 
precisam de ser comprometer com a EPI e ter um Plano de Acção Nacional para o Elefante 
(NEAP) alinhado com o AEAP, pois tal constitui o quadro de actividades para as quais o apoio 
financeiro e técnico pode ser aplicado. Um dos objectivos do NEAP é facilitar o financiamento 
imediato e a longo prazo para enfrentar a crise do elefante, ao mesmo tempo que fornece 
padrões mínimos para projectos financiados pela EPI. 

Como a maioria dos NEAPs já é parcialmente financiada pelo governo e por parceiros de 
cooperação, o foco deve ser em como financiar actividades que ainda não foram financiadas 
(lacunas de financiamento). Isto requer fortes parcerias entre autoridades nacionais e doadores 
tradicionais e não tradicionais. Entre os doadores que promovem a protecção dos elefantes 
incluem-se o seguinte, com exemplos de fontes de financiamento disponíveis para preencher 
as lacunas de financiamento para os NEAPs (o PNUD, por exemplo, entrou numa parceria 
estratégica com a EPI para apoiar o financiamento das NEAPs (EPI/Geopolicity, 2018): 

• O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP)- SDG 15; Life on Land, 
• A Global Environment Facility (GEF)- GEF-7 (foco em desenvolver economias de 

vida selvagem sustentáveis), 
• A União Europeia (EU)- através da Estrutura Europeia de Desenvolvimento (EDF) ou 

através do National Authorizing Officer (NAO) para o Progarma Nacional Indicativo  
(NIP) e para o Programa Regional Indicativo (RIP), 

• A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID)- 
projecto apoiado por programas de países, 

• O Banco Mundial (WB)- Programa Global de Vida Selvagem,  
• O Governo do Reino Unido - DEFRA e DFID através do Fundo de Desafio IWT e 

Iniciativas Darwin.  

É vital ligar os NEAPs às metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que implica facilitar 
as Economias de Vida Selvagem Sustentável. Isso requer que os NEAPs estejam alinhados com 
o AEAP. Concomitantemente, devem incluir um modelo de negócios que atraia o 
financiamento para que os défices financeiros possam ser preenchidos, no sentido de garantir 
os níveis planeados de investimento (EPI/Geopolicity, 2018). 
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3. Economias de Vida Selvagem Sustentáveis  
Como mencionado acima, os NEAPs só podem ser implementados com sucesso quando 
tiverem uma clara ligação ao desenvolvimento de economias sustentáveis de vida selvagem. 
Para vários Estados da área de distribuição, é necessário fazer uma avaliação dos custos e 
benefícios da protecção dos elefantes à economia, com base num novo método desenvolvido 
para prever os benefícios económicos decorrentes do turismo de vida selvagem nas próximas 
três décadas, bem como estudar os impactos económicos mais amplos do turismo ao longo da 
cadeia de valor global (EPI/Geopolicity, 2019). Noutras palavras, isso significa que todo e 
qualquer turista não só contribui para a economia local imediata, mas também para a economia 
regional e nacional do país de destino e a economia do país de origem - por meio de uma 
combinação de passagens aéreas, companhias de seguros, aluguer de carros, alojamento, etc., 
contribuindo, desse modo, para gerar receitas e criar postos de trabalho fora do continente 
africano (ao longo da cadeia de valor global). No entanto, em termos de integração da 
biodiversidade nas contas nacionais, pouco progresso foi feito e existem poucos dados 
empíricos sobre o valor do capital natural até o momento (EPI/Geopolicity, 2019). O que 
geralmente é necessário é um maior investimento na gestão das áreas protegidas, melhorando, 
assim, o ambiente favorável ao turismo, fortalecendo o envolvimento da comunidade na gestão 
da vida selvagem e a criação de meios de subsistência alternativos, bem como a mitigação do 
conflito entre humanos e elefantes e a modernização da gestão das finanças públicas (estrutura 
fiscal). Os detalhes sobre a modernização do quadro fiscal estão, contudo, fora do âmbito deste 
breve manual, mas como um exemplo geral, fornecemos um breve resumo de um relatório 
recente encomendado pela EPI (ver Quadro 3) sobre um estudo de caso sobre 'Economia 
Elefante' no Botswana (EPI, 2019). Embora este relatório seja específico do país, os mesmos 
princípios aplicam-se mais ou menos a a outros Estados da área de distribuição. 
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Quadro 3.  Como fazer a vida selvagem pagar; o caso do Botswana 
A economia do Botswana é dominada pelas minas, gado e turismo. Em 2017, o Produto Interno Bruto por 
sector era agricultura (1.7%), indústria (29.2%) e serviços (69.1%). Em termos de indústria, diamantes e 
carne são, sem dúvida, as comodidades de exportação mais importantes. Embora  are as receitas dos 
diamantes correspondessem a cerca de 76% das receitas de exportação do Botswana, 45% das receitas do 
governo, e 33% do Produto Interno Bruto em 2017, o crescimento tem sido lento, tendo impacto quern as 
receitas quer na criação de emprego. A exportação de carne só conta 2% do Produto Interno Bruto, mas a 
sua competitividade tem vindo a decair desde meados dos anos 70, primeiramente devido à existência de 
um só canal, recorrentes doenças do gado e seca, e o crescimento da procura doméstica por carne. Com o 
declínio da indústria dos diamantes e falhas na exportação de carne, mais medidas de apoio foram criadas 
para desenvolver outros sectores da economia como forma de diversificar a economia.  
 
Um sector com uma forte perspectiva de desenvolvimento e crescimento é a indústria do turismo, que no 
Botswana é centrada na sua abundante vida selvagem. Actualmente, a indústria do turismo constitui cerca 
de 5% do Produto Interno Bruto, e o aumento das receitas no turismo internacional (% das exportações 
totais) de 7.3% em 1995 para 13% em 2016 sublinha a importância de investor numa economia de vida 
selvagem sustentável. A economia potencial de turismo de vida selvagem— na qual a experiência do 
elefante é central — tem de ser sustentavelmente explorada para melhorar a estrutura geral de 
investimento para os segmentos de Mercado turístico. Isto também é relevante na perspectiva da 
competição, não só de outros países Africanos, mas em parte também da India e da China por serem 
mercados emergentes críticos para a expansão do turismo, com o potencial de duplicar e triplicar as 
chegadas dos turistas durante a próxima década, que só é possível com uma estrutura de investimento 
melhorada (EPI/Geopolicity, 2019). 
 
Assumindo que as condições externas se mantêm mais ou menos as mesmas (entre outras, o clima), o 
valor das receitas relacionadas com o turismo está previsto para crescer consideravelmente durante os 
próximos 30 anos (EPI/Geopolicity, 2019). O valor estimado de receitas ligadas ao turismo em 2018 varia 
de 1.45 biliões de dólares, para continuar em 2028 com um mínimo de 1.3 biliões ou um máximo de 2.1 
billiões oara um crescimento previsto de um cenário de um mínimo de 2.5 biliões para um máximo de 8.5 
billion para 2050 (EPI/Geopolicity, 2019). O sector do turismo da vida selvagem mantém-se altamente 
subinvestido, particialmente como resultado de uma maior adição de valor por parte da indústria dos 
diamenates. Baseada em projectos feitos até 2050, uma abordagem ao investimento habitual mostra 
ganhos cumulativos no turismo entre o momneto presente e 2028 no valor de 16.22 billiões e 97.05 biliões 
em 2050. Dado que actualmente 80-90% dos visitants do país são turistas de vida selvagem, e dado o 
subdesenvolvimento do sector do turismo, o turismo de vida selvagem continua a ser um grande 
conductor de crescimento, receita e, num âmbito mais estreito, de emprego (EPI/Geopolicity, 2019). 
 
Embora não tenha sido feita nenhuma Análise do Custo Benefício, é claro que os benefícios em geral dos 
elefantes para o Botswana ultrapassam grandemente os custos relacionados com a sua gestão e os danos 
resultants da destruição de colheitas, sistemas de água e outra propriedade. Mais ainda, com um futuro 
potencial acumulado de receitas de turismo valorizadas em mais de 97 biliões em 2050, um maior 
investimento em áreas protegidas, melhorando o ambiente do turismo, desenvolvendo o ambiente propício 
ao turismo, fortalecendo o desenvolvimento da comunidade e a mitigação do conflito humano-elefante, 
incluindo a relançamento de taxas para parques e reservas, asseguram que o Botswana é um destino 
turístico a ter em conta. Mais, com a moeda nacional currentemente com tendência a desvalorizar, o valor 
relative das receitas em moeda estrangeira do turismo vão aumentar como uma percentagem dos ganhos 
gerais. 
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4. Os Planos Nacionais de Acção para o Elefante (NEAPs) 
Os 4 componentes de um NEAP são apresentados no Quadro 4 e a Figura 1 mostra o fluxo 
simplificado do desenvolvimento do NEAP. A figura 2 mostra o fluxo lógico do 
desenvolvimento do NEAP, incluindo os aspectos financeiros, onde a Estrutura de 
Planeamento de Investimentos, entre outros, se relaciona com ciclo de proposta de projecto que 
começa com a identificação dos projectos NEAP, custos e Plano de Mobilização de Recursos 
e incorporação desses projectos no Plano de implementação. Note-se que são os componentes 
não financiados (ou parcialmente financiados), isto é, propostas de financiamento do projeto, 
que alimentam o Plano de Mobilização de Recursos e Orçamento (RMP&B), que é uma parte 
crucial da NEAP para aspectos macrofinanceiros (Fig. 2). Componentes financiados, 
parcialmente financiados e não financiados, todos convergem no Plano de Implementação. 
 

 
 
 

Fig. 1. Desenvolvimento simplificado do NEAP, mostrando as 4 componentes do pacote NEAP (caixas cinzentas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quandro 4. As 4 componentes do NEAP 

1. O principal corpo do texto do Plano de Acção com 8 objectivos está totalmente alinhado 
com o AEAP 

2. Uma série de actividades orçamentais ou Propostas de Projectos como Anexos, 

3. O Plano de Implementação (IP): Um sumário de acções e actividades que precisam de ser 
implementadas pelos parceiros governamentais e não-governamentais para atingir os 
objectivos NEAP, a sua metodologia, nível de prioridade, responsabilidade, verificação, 
cronograma e orçamentos respectivos como um Anexo, 

4. O Plano e Orçamento de Mobilização de Recursos (RMP&B): Com base em propostas de 
projecto parcial ou totalmente não-financiadas, apresentadas por parceiros governamentais 
e não-governamentais, um resumo das actividades prioritárias que necessitam de 
implementação a médio-prazo (3 anos), no sentido de atingir os objectivos do NEAP, com 
foco nos requisitos de financiamento: um Anexo. 

 

National 

Elephant 

Action Plan 

Project 

Proposals 

Resource 

Mobilisation 

Plan & Budget 

Objectives 

(Activities) 

Not Financed 

  

Government/

Non-

Governmental 

Partners 

 

Objectives 

(Activities) 

Financed 

Implementation Plan 

African 

Elephant 

Action Plan 



10 

 
Fig. 2. Fluidez lógica do desenvolvimento do NEAP, incluindo os aspectos financeiros. 

 

 
Em termos gerais, um NEAP deve: 

• Estar alinhado com o Plano de Acção para o Elefante Africano (AEAP), usando os mesmos 
8 objectivos genéricos, mas adaptados às circunstâncias locais, mas adaptada às 
circunstâncias locais, 

• Ser, pelo menos, por um período de 10 anos, 
• Ser uma ferramenta prática para gestão adaptativa, 
• Identificar acções imediatas e actividades para financiamento urgente assim como acções 

e actividades a longo-termo, 
• Ser “SMART” (i.e. Específico – Specific -, Mensurável – Measurable -, Atingível – 

Achievable-, Realista – Realistic-, e Atempado - Time-bound-.), 
• Conter uma série de Propostas de Financiamento, um Plano de Implementação e Plano e 

Orçamento de Mobilização de Recursos como Anexos. 
• Qualquer NEAP preparado por um Estado deve fazer pleno uso dos planos e estratégias de 

acção para o elefante já existentes, incluindo os Planos Nacionais de Acção para o Marfim 
(NIAPs) exigidos a alguns países pela Convenção sobre o Comércio Internacional de 
Comércio de Espécies Ameaçadas (CITES). 
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5. Preparação de NEAPs 
Um NEAP deve ser um documento conciso com, no máximo, 40 a 60 páginas, além dos 
Anexos. O processo proposto para o desenvolvimento do NEAP é descrito abaixo e as etapas 
1-9 devem, idealmente, ser concluídas dentro de um prazo de 2 a 5 meses. Mais detalhes podem 
ser encontrados num manual abrangente feito em 2017 (S. Hedges, 2017) - no entanto, tal deve 
ser actualizado em relação a certos aspectos do desenvolvimento do NEAP, e para garantir que 
o alinhamento com o AEAP é claramente defendido. 

 

Passo 1: Preparação do Desenvolvimento do NEAP 

O Estado da área de distribuição precisa de determinar o melhor mecanismo para desenvolver 
o NEAP. A união e revisão de planos e estratégias governamentais existentes vão ajudar a 
identificar os passos necessários para desenvolver o NEAP, e se ele deve ser elaborado a 
partir do zero ou usando documentos existentes. Durante uma visita, a Secretaria da EPI vai-
se reunir com as autoridades relevantes para planear o processo de desenvolvimento do 
NEAP, auxiliando na elaboração de um plano de trabalho para incluir uma revisão das 
estratégias e políticas existentes sobre elefantes e marfim e os dados a serem recolhidos para 
a avaliação do estado. Além disso, o plano de trabalho também deve incluir a duração dos 
workshops, os participantes e o(s) facilitador(es), bem como planos para a elaboração do 
NEAP, Plano de Implementação e Plano e Orçamento de Mobilização de Recursos. 

 

Passo 2: Desenvolvimento de uma Avaliação do Estado 

Um NEAP requer uma avaliação do estado, contendo informações sobre a distribuição, 
abundância e tendências das populações de elefantes no Estado da área de distribuição. Além 
disso, a revisão também reunirá informações sobre a legislação da vida selvagem e estrutura 
de sanções, capacidade de aplicação da lei a nível nacional e nas áreas protegidas individuais, 
conflitos entre humanos e elefantes e a participação da comunidade na conservação da vida 
selvagem, comércio de marfim e programas a nível local. Uma análise da ameaça deve ser 
realizada, fornecendo detalhes de todas as ameaças ao elefante e seu habitat, baseadas em 
evidências, bem como restricções logísticas e outras. Alternativamente, esta análise de ameaças 
pode ser concluída durante o workshop das partes interessadas. 

 

Passo 3: Workshop Participativo das Partes Interessadas 

O processo de desenvolvimento de um NEAP requer um workshop participativo com 
representantes seniores da autoridade para a vida selvagem, polícia, poder judicial, alfândega, 
planeamento do uso da terra, comunidades, organizações parceiras e outros especialistas 
nacionais e internacionais relevantes. Se a avaliação do estado não incluir uma análise das 
ameaças, esta deve ser feita durante o workshop. O resultado da análise de ameaças informará 
os objectivos. Os objectivos do NEAP devem estar totalmente alinhados aos 8 objectivos 
genéricos do AEAP, mas adaptados às circunstâncias locais - que se baseiam nos resultados da 
avaliação do estado e análise de ameaças. O workshop deve, então, identificar e dar prioridade 
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às acções e às suas respectivas actividades, que precisam de ser implementadas, no sentido de 
alcançar os objectivos do NEAP. Actividades de alta prioridade devem ser delineadas na forma 
de propostas de financiamento de projetos a médio~prazo de 3 anos e serem anexadas ao 
NEAP. 

 

Passo 4: Esboçar o NEAP 

Com base no resultado do workshop, a redação do texto principal do NEAP deve ser designada 
para uma ou várias pessoas, com prazos rigorosos estipulados para a conclusão de cada secção. 
É importante que o documento seja elaborado em tempo hábil. Resumidamente, o NEAP deve 
conter os resultados da avaliação do estado e da análise de ameaças, ao nível nacional e local, 
a visão, meta (+meta SMART) e os 8 objectivos (+ metas SMART), e as acções e actividades 
necessárias, para atender a objectivos e realizar as suas metas ao longo de um período de 10 
anos (a longo-prazo). As propostas de financiamento de projectos, geralmente, cobrem um 
período de médio prazo de 3 anos e abordam as principais prioridades. 

    

Passo 5: Avaliação NEAP  

O esboço do NEAP deve ser partilhado com as partes interessadas para revisão e comentários. 
O primeiro rascunho deve circular internamente entre a autoridade para a vida selvagem, após 
o que um segundo rascunho pode ser distribuído aos participantes do workshop, com um prazo 
para comentários de aproximadamente 2 semanas. O Secretariado da EPI pode auxiliar na 
elaboração de secções do NEAP ou, se necessário, de todo o plano. 

  

Passo 6: Desenvolver um Plano de Implementação 

O Plano de Implementação (IP) é a parte mais importante do NEAP. Um IP resume as 
acções/actividades, metas, métodos, responsabilidade, métricas (indicadores de progresso), 
orçamento e prazo. A estrutura mais adequada do IP é dispor de uma tabela que abranja todas 
as acções e actividades a curto e a médio prazo - ou seja, o período de três anos coberto pelo 
IP. Um único plano permite que os responsáveis pela implementação identifiquem rapidamente 
o que foi finalizado, o que está em andamento ou ainda precisa de ser planeado. 
 
Para uso pela comunidade de doadores - isto é, para fins macrofinanceiros - um IP como uma 
simples tabela do Word é o mais apropriado, pois pode ser impresso e facilmente 
inspeccionado. Uma desvantagem, no entanto, é a quantidade limitada de espaço, que defende 
o uso de uma folha do Excel que permita a incorporação de mais detalhes. No entanto, uma 
folha muito cheia não se presta a impressão e, eventualmente, ambas as alternativas precisam 
de ser usadas. O Quadro 5 fornece uma visão geral das informações que podem ser 
incorporadas ao usar uma folha Excel, enquanto um exemplo de um modelo IP no Word 
simples é fornecido no Anexo 1. Tanto para o Plano de Implementação (IP) quanto para o Plano 
de Mobilização de Recursos e Orçamento (RMP&B, veja a próxima secção) a mesma 
numeração para objectivos, metas, acções e actividades deve ser usada como no NEAP. Este 
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alinhamento facilita a referência cruzada para cada actividade, através das 4 componentes do 
NEAP; ou seja, o Plano de Acção (corpo principal do texto), as Propostas do Projecto, o IP e o 
RMP&B. Por exemplo, se um potencial investidor verificar o RMP&B, que contem 
informações altamente resumidas sobre o que exactamente precisa de ser feito, por quem e para 
que fins, podem referir-se ao IP para determinar conexões com outros projectos/actividades 
relacionadas, leia a proposta detalhada de financiamento do projecto e identifique a secção 
relevante do NEAP para colocar este projecto/actividade em particular no contexto geral da 
conservação dos elefantes nesse Estado. 

 

 
 

Passo 7: Desenvolver um Plano de Orçamento e Mobilização de Recursos 

O Plano de Mobilização de Recursos e Orçamento (RMP&B) a médio-prazo (3 anos) é para 
fins macrofinanceiros - isto é, os doadores têm um orçamento resumido de médio-prazo que 
pode ser facilmente revisto, após o qual maiores detalhes podem ser encontrados. IP, as 
propostas de financiamento do projeto e no NEAP. O RMP&B inclui apenas actividades e 
orçamentos para os quais foram elaboradas propostas detalhadas de projectos e anexadas ao 
NEAP, seja pelo governo ou por outras partes interessadas. O Anexo 2 mostra o modelo 
utilizado para o RMP&B, que deve ser incluído no NEAP como anexo. 

O RMP&B utiliza as rubricas do IP e expande os requisitos orçamentais para projetos no IP, 
que ainda não foram parcialmente ou totalmente financiados. As actividades financiadas pelo 
governo devem ser expressas em moeda local (usando uma taxa de câmbio actual) e as 
actividades que requerem financiamento externo devem ser expressas em US$. 

Quadro 5. Detalhes de um Plano de Implementação  quando se usa uma folha de Excel 

 

• Objectivos, Alvos, Acções e Actividades (Numeração) 

• Referência cruzada com numeração do NEAP, AEAP e NIAP 

• Ranking de Prioridades (1 = mais alta – 5 mais baixa) 

• Acção/Actividade; Fornecer uma descrição resumida 

• Finalizado, A Decorrer ou Planeado 

• Financiamento (Assegurado/Requerido) 

• Quem é Responsável: Agências Líderes/ONGs e Agências de Apoio/ONGs 

• Âmbito Geográfico: Onde exactamente? 

• Métodos: Resumidos mas Consistentes 

• Métricas (Indicadores de Progresso): Output (Actividade) Métricas e Métricas de Resultados 

• Plano de M&E: (ver Estrutura M&E da EPI) 

• Cronograma: Quando é que exactamente seá feito o quê (por trimester ou por ano) 
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Passo 8: Patrocínio do Governo do Pacote NEAP 

O Governo deve oficialmente patrocinar o NEAP e os seus anexos e secções não confidenciais 
devem ser disseminados para as partes interessadas relevantes, incluindo outros departamentos 
governamentais, sector privado (em particular indústrias extratoras), órgãos de pesquisa, 
organizações não-governamentais, organizações governamentais internacionais e 
financiadores. 

  

Passo 9: Implementação do NEAP  

As ações do NEAP devem ser incorporadas nos processos de planeamento de trabalho em todos 
os departamentos governamentais e ONGs que implementam as actividades. Através dos 
canais apropriados do governo, um Coordenador Nacional do Plano de Acção para o Elefante 
ou um ponto focal nomeado deve ser responsável por acompanhar a implementação do NEAP. 
As reuniões de revisão devem ser realizadas pelo menos duas vezes por ano, por meio das quais 
o IP e o RMP&B devem ser actualizados, incluindo a revisão de novas propostas de 
financiamento de projectos. A experiência passada demonstrou que a posição do Coordenador 
do NEAP e a Implementação do NEAP são consideravelmente reforçadas se apoiadas por um 
Comité Nacional de Coordenação do Plano de Acção para os Elefantes (NEAPCC), ou 
equivalente. A afiliação ao NEAPCC (ou órgão semelhante) deve idealmente ser constituída 
para garantir a ampla participação de representantes de todos os departamentos relevantes do 
governo, outras agências nacionais e representantes das ONGs relevantes, que trabalham com 
conservação. Tal assegurará a colaboração e coordenação de quaisquer acções propostas e 
incentivará particularmente o alinhamento entre as prioridades do NEAP e os planos nacionais 
de desenvolvimento. Idealmente, qualquer órgão do NEAPCC ou similar, reunir-se-ia, pelo 
menos, duas vezes por ano para avaliar o progresso na implementação do NEAP e para fazer 
quaisquer recomendações necessárias. 

Os Pacotes NEAP (quer o NEAP com todos os anexos ou propostas de projectos com RMP&B) 
podem ser submetidas a doadores para apoio técnico e financeiro. A EPI tenciona financiar 
projectos prioritários, mas a maioria das propostas de financiamento provavelmente serão 
enviadas a ima série de doadores, todos com os seus próprios requisites nas propostas (ver 
secção 2). 
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6. Estrutura e Conteúdo do NEAP 
Os NEAPs precisam de estar alinhados com a estrutura de objectivos do AEAP, mas podem 
ter formatos diferentes, dependendo da disponibilidade de planos e/ou estratégias existentes e 
das necessidades e preferências das autoridades dos Estados da área de distribuição. Embora o 
formato NEAP não seja rígido, todos os NEAPs devem incluir pelo menos as seguintes sceções 
principais: 

 

Avaliação do Estado e Análise das Ameaças 

No mínimo, uma avaliação do estado deve fornecer informações sobre a distribuição e a 
abundância de elefantes num estado da área de distribuição, com informações sobre as 
tendências desses parâmetros. Idealmente, as informações sobre distribuição, abundância e 
tendências devem ser codificadas de acordo com a confiabilidade dos dados. Os detalhes de 
todas as ameaças aos elefantes e seus habitats também devem ser fornecidos para o Estado em 
geral e para cada área protegida (PA) com elefantes, junto com informações sobre a base de 
evidências para os dados de ameaças. Além disso, informações sobre a distribuição, extensão 
(severidade) e frequência do conflito entre humanos e elefantes devem ser incluídas, 
novamente com dados sobre a base de evidências.  Additionally, where possible it may be 
useful to include information on the number of arrests/prosecutions and sentences for 
elephant/ivory offences and the trends of these crimes (e.g. are they 
increasing/decreasing/hotspot areas). Devem incluir-se um resumo da legislação relevante (por 
exemplo, Lei dos Parques Nacionais e Vida Selvagem), estrutura de penalização e capacidade 
de aplicação da lei a nível central e para cada uma das PAs.  Além disso, quando possível, pode 
ser útil incluir informações sobre o número de detenções/processos e condenações por crimes 
relativos a elefantes/marfim e as tendências desses crimes (por exemplo, áreas de aumento/ 
diminuição/hotspot). 

 

Visão 

The vision for a NEAP should be derived from an analysis of the species’ status - primarily in 
the range State but also informed by regional and range-wide concerns - and from a detailed 
consideration of the long-term national (and regional and range-wide) conservation needs of 
the species. A visão deve ser um encapsulamento inspirador do alcance e abundância desejados 
para a espécie, o seu papel ecológico e a sua relação com os humanos. A visão para uma NEAP 
deve ser derivada de uma avaliação do estado da espécie - principalmente no Estado da área de 
distribuição, mas também informada por preocupações regionais e abrangendo toda a extensão 
- e de uma consideração detalhada nacional a longo- prazo (e regional e mais ampla), 
necessidades de conservação da espécie. A visão deve ser tão ambiciosa e tão abrangente 
quanto possível. Para os elefantes, uma visão de 100 anos é razoavelmente apropriada porque 
100 anos é apenas duas vezes a vida útil de um elefante selvagem, portanto, é difícil conceber 
um período mais curto que seria significativo se a visão e os objectivos fossem abordar questões 
da população e viabilidade de habitat (por exemplo, ver Visão identificada por Estados da área 
de distribuição (AEAP); Introdução).  
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Meta 

A meta amplia a visão em objectivos operacionais, orientados para a acção e a longo-prazo. 
Por exemplo, o número desejado de populações de elefantes em funcionamento ecológico por 
tipo de habitat principal, ou se uma restauração (reintrodução) é necessária. A Meta tem o 
mesmo prazo e escala ampla espacial que a visão, e são desenvolvidos usando os mesmos 
critérios para o que significa salvar as espécies que foram acordadas ao desenvolver a visão 
(veja Meta identificada por Estados de da área de distribuição (AEAP)); Introdução). 

 

Objectivos 

The vision and goal describe a future scenario that the stakeholders wish to achieve for the 
species, and the objectives identify the multiple steps needed to achieving that scenario. Os 
objetivos descrevem como a visão e a meta de um plano de acção podem ser transformadas em 
realidade. A visão e a meta descrevem um cenário future, em que as partes interessadas desejam 
alcançar para as espécies, e os objectivos identificam as várias etapas necessárias para alcançar 
esse cenário. Os 8 objectivos genéricos do AEAP precisam ser adaptados às circunstâncias 
locais, mas devem ser claros, realistas e mensuráveis para assegurar que o progresso possa ser 
monitorizado. As acções e actividades no NEAP são derivadas dos objectivos. Os 8 objectivos 
atendem a necessidades como reduzir a caça furtiva e comércio ilegal de marfim (1), proteger 
o habitat dos elefantes (2), mitigar o conflito entre humanos e elefantes (HEC) (3), aumentar a 
consciencialização (4), aumentar o conhecimento por meio de pesquisa e monitorização ( 5) 
fortalecer a cooperação com os países vizinhos (6), melhorar a cooperação da comunidade 
local, envolvendo-os com a gestão da vida selvagem e proporcionando modos de vida 
alternativos (7), e o NEAP é efectivamente implementado (8). Assim, os objetivos devem estar 
totalmente alinhados com o AEAP. 

  

Acções, Actividades e Alvos 

As acções e suas respectivas actividades precisam ser implementadas para atingir os objectivos 
do NEAP e, por fim, o seu objectivo e visão. As acções e actividades propostas provavelmente 
serão diversas, incluindo o patrulhamento regular usando a ferramenta SMART (Spatial 
Monitoring e Reporting Tool) ou outros sistemas para proteger efectivamente os elefantes e 
seus habitats; criação de redes de inteligência em torno de áreas protegidas a nível nacional, 
conectando-as a uma rede internacional e investigações e processos judiciais associados; 
pesquisas de distribuição e abundância de elefantes; gestão de marfim, medidas de mitigação 
de HEC, e envolvimento das comunidades locais na conservação e pesquisa da vida selvagem 
e proporcionando modos de vida alternativos para permitir que eles coabitem com os elefantes. 

As acções e actividades devem ser altamente específicas: detalhando não apenas o que precisa 
de ser feito, mas também por quem, onde e dentro de que prazo. Às vezes, pode ser útil anexar 
classificações de prioridade a actividades específicas. Veja os Anexos 1 (Plano de 
Implementação) e 3 (exemplo de quadro de registo) para capturar essas informações. Os 
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objectivos precisam estar ligados aos alvos também. Os alvos são etapas mensuráveis que 
descrevem o que precisa de ser realizado para atingir uma meta ou objectivo. Os alvos devem 
ser sempre SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic e Time-bound) 

 

Indicadores 

NEAPs include two types of indicators: output metrics and outcome metrics (EPI M&E 
Framework, 2019). Examples of Output indicators are: “number of patrols completed per 
month in priority sites”, or “number of population surveys completed in priority sites per time 
unit”. Outcome metrics may include “Proportion of Illegally Killed Elephants (PIKE) in key 
sites”, or “elephant population trend in key sites”. For metrics related to actions designed to 
counter wildlife crime, it is strongly recommended that the International Consortium on 
Combating Wildlife Crime (ICCWC) Indicator Framework is used.   

Os indicadores (ou métricas) devem ser definidos para cada acção, no sentido de medir o que 
cada acção deve alcançar e para determinar quando a acção foi executada com êxito. Os NEAPs 
incluem dois tipos de indicadores: métricas de saída e métricas de resultado (Estrutura M&E 
da EPI, 2019). As métricas de produção (ou indicadores de progresso) são de curto a médio 
prazo (de 1 a 3 anos) e medem se as acções estão realmente sendo implementadas, permitindo 
assim que todas as partes interessadas acompanhem o progresso na implementação do NEAP. 
Exemplos de indicadores de resultados são: “número de patrulhas concluídas por mês em locais 
prioritários” ou “número de pesquisas populacionais concluídas em locais prioritários por 
unidade de tempo”. Métricas ou indicadores de resultados são de médio a longo-prazo e 
essencialmente informam as partes interessadas se as metas da NEAP foram cumpridas e, 
consequentemente, se os responsáveis pela implementação da NEAP obtiveram sucesso na 
conservação de elefantes no Estado da área de distribuição. As métricas de resultados podem 
incluir "Proporção de elefantes mortos ilegalmente (PIKE) em locais-chave", ou "tendência de 
população de elefantes em locais-chave". Ambas as métricas de resultados e resultados 
precisam ser incluídas em todos os NEAPs. Para métricas relacionadas com acções destinadas 
a combater o crime contra a vida selvagem, é altamente recomendável que o Quadro de 
Indicadores do Consórcio Internacional de Combate à Criminalidade da Vida Selvagem 
(ICCWC) seja usado. Para obter uma explicação detalhada sobre os indicadores, consulte a 
Estrutura M&E da EPI (2019). 

 

Monitorização e Avaliação 

A gestão adaptativa deve ser parte integrante da abordagem NEAP. Como os fatores 
relacionados à conservação de elefantes mudarão com o tempo, um NEAP precisa incluir uma 
estrutura de monitorização: um processo para monitorizar os resultados das acções, actividades 
e metas, e um mecanismo para revisão e refinamento contínuos. Este mecanismo deve incluir 
a compilação e revisão contínua dos dados sobre o estado dos elefantes (abundância e 
distribuição) e sobre as ameaças aos elefantes e ao seu habitat no Estado. Para obter uma 
explicação detalhada sobre gestão adaptativa, monitorização e avaliação da implementação do 
NEAP e modelos de exemplo para uso no terreno, consulte a Estrutura M&E da EPI (2019). 
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Os NEAPs podem ser formalmente publicados, mas também precisam de ser “documentos 
vivos” eletrónicos, sujeitos a um refinamento contínuo (mas com controle de versão adequado 
para que possa ser adequadamente referenciado e o progresso possa ser seguido). Além disso, 
Anexos como as propostas de financiamento, o plano de implementação e o RMP&B mudam 
continuamente com a implementação em curso do NEAP.  

 

Anexos – Propostas de Financiamento de Projecto 

Todos os NEAPs devem incluir, como anexos, propostas detalhadas de projetos orçamentados 
necessários para implementar o NEAP. O número de anexos aumentará ao longo do tempo, à 
medida que forem identificadas novas propostas de projectos (embora as propostas de 
financiamento de projectos totalmente implementadas possam ser removidas do NEAP, a 
qualquer momento) e cada uma das Acções do NEAP possa ter um ou vários projectos. Estes 
anexos são uma parte importante de qualquer NEAP e constituirão a base para propostas de 
apoio técnico e financeiro do EPI, doadores tradicionais e não tradicionais, e podem ser 
utilizados como base de candidaturas a outras partes. 

 

Cada Projecto Anexado deve incluir: 

• Título, Objectivo e Objectivo NEAP, Acção e Actividades relacionadas, 

• Fundamento, 

• Metodologia, 

• Relação com o AEAP, qualquer NIAP e com a EPI, 

• Resultados expectáveis, 

• Acções/Actividades e Métodos, 

• Actores, 

• Plano de Trabalho, 

• Cronogramas, 

• Indicadores e Plano de Monitorização e Avaliação, 

• Orçamento.  
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Anexo 1: Exemplo de um template simples do Word que pode ser usado para o Plano de Implementação 

 

Plano de Implementação (3 anos) 

País:…………………. 

 

Objectivo 1 

Alvo 1: 

Acção 
(Alvo) 

Actividade Método 

Priorida
de 

1 = alta 
5= baixa 

Responsabilida
de 

(Implementad
or) 

Verificação 
(Progresso) 

Financia
mento 

(Assegurad
o) 

(Requerido)  
($US) 

Cronograma 

A1 A2 A3 
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Anexo 2: Template para o Plano de Mobilização de Recursos e Orçamento 

 
NEAP – Plano de Mobilização de Recursos e Orçamento (Médio-Prazo) 

Actividade
* 

Projecto 
#/Nome 

Alvo(s) Tarefas Principais Principal 
Parceiro 

Fonte de 
Financiamento 

Orçamento (Ano)** Total Falta 
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 

Objectivo 2: 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 

#   §  §  
§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

#   §  §  
§   

  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
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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 

Objectivo 5: Total 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
Objectivo 6: 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 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 
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#   §  §  
§   

  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 do NEAP  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

*Actividades devem desenhadas a partir da estrutura do NEAP e seguir o mesmo formato de numeração. 

**Orçamentos financiados pelo governo nacional devem estar na moeda local, enquanto os orçamentos primeiramente financiados através de fontes externas devem 
estar em US$. 

***Objectivos devem ser desenhados da estrutura do NEAP, que deve ser estritamente alinhada com a estrutura dos objectivos AEAP (Objectivos 1 – 8). 

^Inserir quantas linhas forem necessárias. 
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Anexo 3: Exemplo do Formato para uma Tabela Resumo com a Visão, Meta, Objectivos, Acções e 
Actividades 

 
Visão a Longo-Termo:  
Meta (10 Anos):  
Objectivos Específicos – Resultados a Ser Atingidos Dentro de 10 Anos 

 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 

 

 
       

 

Anexo 4: Exemplo de Estrutura 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     

 


