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Os Países Parceiros da Área de Conservação Transfronteiriça do Kavango 
Zambezi (ATFC KAZA) gostariam de expressar sua máxima gratidão a todos os 
participantes que participaram, apresentaram e contribuíram para o Simpósio 
do Estado de KAZA 2016. O Simpósio não teria sido bem sucedido sem 
a participação de uma ampla Gama de partes interessadas dos cinco países 
parceiros (Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe) que representam 
ministérios e departamentos governamentais; Autoridades tradicionais; 
Organizações comunitárias e outros representantes da comunidade; Parceiros 
internacionais de cooperação; Organizações não governamentais; E instituições 
acadêmicas e de pesquisa.

Gostaríamos de agradecer a República do Zimbábue por hospedar um 
evento tão icônico, marcando dez anos desde a assinatura do Memorando de 
Entendimento na mesma cidade em dezembro de 2006 e para fornecer apoio 
logístico no terreno durante o Simpósio. Os países parceiros reconhecem o 
contínuo empenho político e o apoio de seus Chefes de Estado e ministérios 
de linha que permanecem fundamentais para impulsionar a iniciativa da ATFC 
para a realização de uma visão acordada.

O Simpósio estabeleceu uma plataforma para a cooperação regional e 
participação multi-setorial no desenvolvimento da ATFC KAZA, como 
exemplificado pelas apresentações colaborativas de especialistas de fronteiras 
e a região sob temas integrados. Agradecemos aos apresentadores por 
demonstrar esse espírito de colaboração e parceria e esperamos sinceramente 
que continuemos a trabalhar juntos no futuro.

Agradecimento especial aos seguintes parceiros que cooperam para fornecer 
recursos financeiros e suporte técnico e logístico para hospedagem do 
Simpósio do Estado de KAZA 2016: 1) Ministério da Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento da República Federal da Alemanha, um parceiro colaborador 
de longo prazo no desenvolvimento de A ATFC KAZA através do Banco 
Alemão de Desenvolvimento (KfW); 2) Rede World Wildlife Fund for Nature 
e escritório da Namíbia especificamente; 3) Fundação para os Parques da Paz; 
4) Projeto ECOEXIST; E 5) Programa de Saúde Animal e Saúde Humana para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, sob a Universidade de Cornell, EUA. 
Também gostaríamos de agradecer as equipes técnicas e organizadoras que 
trabalharam incansavelmente por muitos meses para garantir que o evento 
tenha sido um sucesso.

Por último, mas não menos importante, expressamos nossa sincera gratidão 
ao pessoal e à gerência do Victoria Falls Safari Lodge por hospedar fisicamente 
o evento e muitos dos participantes, e por seu decidido compromisso de 
garantir um estágio agradável e memorável

Sua excelência: Dr. Paulino Domingos Baptista.
O Ministro dos Hotéis e Turismo da República de Angola



 
Durante o Simpósio tornou-se claro que é necessário aumentar substantivamente nossos esforços no 
desenvolvimento de meios de subsistência das comunidades. A grande parte da paisagem do KAZA 
compreende áreas comunais onde a maioria das comunidades é composta por agricultores familiares 
e pastoriais, sujeitos a dificuldades consideráveis devido ao Conflito entre o Homem e a Vida Selvagem. 
Apesar de que o turismo e outras formas do uso da terra compatíveis com a conservação, estejam 
gerando benefícios para algumas dessas comunidades, esses esforços precisam ser fortalecidos e 
as comunidades precisam ser envolvidas de forma mais significativa na projecção dos seus futuros 
caminhos, em vez de serem meros consumidores de decisões tomadas á margem das realidades do 
terreno, as suas necessidades e desejos. Se a ATFC KAZA pretende alcançar os seus objetivos em 
conservação e desenvolvimento, deverá repensar fundamentalmente a sua estratégia de envolvimento 
das comunidades acolhedoras e as respectivas autoridades tradicionais.

Esses procedimentos foram compilados resumindo as apresentações feitas e os painéis de discussão 
realizados no Simpósio. A maioria das apresentações orais foram assinadas por seus autores para  
serem partilhadas com os participantes e estão disponíveis no site da ATFC KAZA kavangozambezi.org 
ou através do Secretariado do KAZA.  Estou convicto, de que o Senhor  considerará este documento 
suficientemente informativo e como uma reflexão precisa sobre o que decorreu no evento. evento.

Sua Excelência: Dr. Paulino Domingos Baptista.
O Ministro da Hotelaria e Turismo da República de Angola

PREFÁCIO

Sua Excelência: Dr. Paulino Domingos Baptista.
O Ministro da Hotelaria e Turismo da República de Angola

Em nome dos Países Parceiros d a   ATFC KAZA, tenho o prazer de apresentar os trabalhos realizados 
durante o Simpósio sobre o Estado do KAZA 2016, que decorreu sob o Lema “De onde viemos, onde 
estamos agora e para onde vamos! “Esses procedimentos simplesmente fornecem uma visão geral das 
apresentações e das discussões subsequentes que ocorreram no Simpósio.

Vale ressaltar, que a ATFC KAZA é uma iniciativa de conservação e desenvolvimento aprovada pela 
SADC, dos países parceiros do KAZA, composta pelas Repúblicas de Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia 
e Zimbabwe. O Simpósio sobre o Estado do KAZA 2016, foi realizado em celebração dos 10 anos 
de existência do KAZA, desde a assinatura do Memorando de Entendimento em Dezembro de 2006, 
e serviu de uma plataforma para demonstrar as conquistas alcançadas em relação aos objetivos 
estabelecidos, bem como destacar os principais desafios e discutir as prioridades para o futuro. Esses 
procedimentos representam o extrato de um evento icônico que contou com a participação de cerca 
de 300 Pessoas de vários sectores de toda a região e não só, refletindo os princípios de participação 
multipartidária e cooperação regional. Os procedimentos são um pilar para a produção do Relatório 
do Estado do KAZA, que servirá de base para monitorar e avaliar os impactos das nossas ações 
e intervenções individuais e conjuntas, enquanto gerímos os nossos recursos naturais e culturais 
compartilhados para as gerações futuras.

Os objetivos da ATFC KAZA podem ser agregados em duas categorias: (a) ecológica - focada na 
proteção do ecossistemas internacionalmente compartilhados; aumento da área disponível para a 
vida selvagem e as populações de plantas; e restabelecimento de rotas transfronteiriças de dispersão 
sazonal de vida selvagem; e (b) socioeconômico – no que concerne entre outros, as oportunidades 
econômicas crescentes para as comunidades locais que sustentam os seus custos de vida com a vida 
selvagem. Ao realizar a visão de se estabelecer uma área transfronteiriça de excelência mundial e 
um destino turístico nas regiões da bacia dos rios Okavango e Zambeze, dos cinco Países, a ATFC 
KAZA tem como objetivo primordial administrar os recursos compartilhados do patrimônio natural e 
cultural a fim de obter benefícios socioeconômicos equitativos, a harmonização de Estratégias, práticas 
e políticas, juntamente com a promoção de parcerias e investimentos transfronteiriços coordenados. 
O Simpósio, portanto, serviu de um potencial instrumento para o desenvolvimento desta paisagem 
icônica. O Simpósio foi precedido de uma breve visita á área da ATFC KAZA, com os parceiros de 
desenvolvimento existentes e potenciais colaboradores internacionais, cujo o objectivo visava em 
expor aos participantes às realidades no terreno, constatar as necessidades de desenvolvimento da 
paisagem e ouvir as opiniões dos habitantes. A visita culminou com o compromisso de financiamentos 
sob acordos bilaterais em algumas  componentes da ATFC KAZA.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Simpósio do estado de KAZA de 2016 foi realizado de 31 de outubro a 2 de novembro de 2016 no Victoria 
Safari Lodge Safari em Victoria Falls, no Zimbabwe. Com mais de 275 delegados, 46 apresentações, 30 cartazes, 
três discussões e um discurso, o Simpósio procurou celebrar as conquistas da ATFCKAZA e o progresso 
na consecução dos objetivos da ATFC, destacar as lições aprendidas, positivas e negativas, recomendações 
de aproveitamento Para orientação futura e fornecer uma plataforma para engajamento e colaboração dos 
vários e diversos intervenientes da TFCA. Dez anos a contar da assinatura do MoU, o Simpósio do Estado 
de KAZA 2016 proporcionou uma oportunidade para os países parceiros (PCs) avaliar as realizações e 
reafirmar o compromisso contínuo com a iniciativa.
 
A ATFC KAZA abrange uma área de cerca de 520 000 km2 em cinco países (Angola, Botswana, Namíbia, 
Zâmbia e Zimbábue), que abriga mais de 2,5 milhões de pessoas, abrange recursos naturais e culturais ricos 
e representa uma paisagem absolutamente crítica para a conservação de Espécies migratórias principais da 
vida selvagem.

De onde viemos?
O conceito de conservação transfronteiriça como ferramenta para a paz é exemplificado pelo ATFCKAZA. 
Cinco países com diversas realidades linguísticas, socioeconômicas, políticas, jurídicas e culturais se uniram em 
reconhecimento de histórias compartilhadas, ricas biodiversidades e locais de importância cultural e cultural 
mundial. Ao longo dos últimos dez anos, foram alcançados os principais marcos: a assinatura do Memorando de 
Entendimento em 2006, o estabelecimento da Secretaria em Kasane, Botswana e as estruturas de governança 
que o acompanham e a assinatura, pelos Chefes de Estado, do Tratado KAZA Em 2011. Este tem sido um 
momento de construir uma compreensão da paisagem ATFC KAZA e mover o sonho ATFC para a frente 
através da construção cuidadosa de instituições e relacionamentos. O desenvolvimento e a adoção de vários 
documentos estratégicos, entre eles, o Plano Integrado de Desenvolvimento Integrado (MIDP), é um ponto 
culminante importante dessas realizações.
 

Onde estamos agora?
A Secretaria, agora formalmente hospedada pelo Botswana, é apoiada por forte vontade política e compromisso. 
A identificação das Áreas de Dispersão de Vida Selvagem, conforme descrito no ATFCKAZA MIDP, fornece um 
quadro estratégico para iniciativas transfronteiriças sob cinco pilares fundamentais: Planejamento Integrado 
do Uso do Solo; Gestão de recursos naturais compartilhados; Desenvolvimento do Turismo; Desenvolvimento 
de meios de vida da comunidade; E Desenvolvimento de Infra-estrutura. Os primeiros esforços para cooperar 
no combate à criminalidade da vida selvagem e colaborar em questões de pesquisa e desenvolvimento 
fornecem a base para uma ação colaborativa aprimorada e contínua. Parcerias mais estreitas são evidenciadas 
através do sucesso dos fóruns de recursos naturais transfronteiriços e da reunião de líderes tradicionais de 
2016. A base para uma forte economia baseada na vida selvagem continua robusta.
 
Embora realizações consideráveis tenham sido feitas nos últimos dez anos, muitos desafios permanecem. 
Há uma população humana cada vez maior, que é em grande parte rural e depende fortemente da base 
de recursos naturais para seus meios de subsistência. O conflito homem-vida selvagem é constante, se 
não aumenta. As mudanças climáticas representam uma ameaça significativa a curto e longo prazo para os 
meios de subsistência e sistemas naturais em toda a paisagem ATFCKAZA. A caça rápida para produtos de 
vida selvagem de alto valor e carne de arbusto é uma ameaça significativa para certas espécies, pescarias 
anteriormente saudáveis estão em colapso e fragmentação de paisagem (dentre outras, esgrima de cordão 
veterinário utilizada como parte da abordagem histórica da região para o manejo da febre aftosa ), Continua 
a ameaçar a integridade do ecossistema. A participação e liderança por sectores-chave, em particular o 
sector privado e as comunidades rurais, permanecem baixas. Mecanismos de engajamento real e parceria 
com as pessoas dentro doATFC KAZA exige o fortalecimento. Os sistemas de gestão de informações não 
são suficientes nem coordenados.

Onde Vamos?
Apesar desses desafios, o compromisso permanece inabalável e dinâmico das PCs e das partes interessadas 
para assegurar que o trabalho dos últimos dez anos possa se traduzir de forma significativa em ação para 
alcançar a visão do ATFCKAZA. Uma série de mensagens importantes surgiram do Simpósio que ajudam a 
traçar o futuro do TFCA.

 � As comunidades estão no alvo dos objectivos da ATFCKAZA e são fundamentais para alcançar sua visão. 
 � AATFCKAZA é um sistema complexo, que requer respostas adaptativas e resilientes em escalas adequadas. 
 � O futuro da ATFCKAZA, como uma economia baseada na vida selvagem, depende da sobrevivência a 

longo prazo de espécies e ecossistemas chave, em uma escala de paisagem. 
 � Abordagens multi-setoriais negativas e inovadoras são necessárias para desbloquear o valor dos recursos 

globais únicos do ATFC. 
 � O sucesso da luta contra a caça furtiva e da aplicação da lei depende de uma cooperação regional robusta 

e de estratégias abrangentes e coordenadas que não alienem as comunidades locais.
 � A coleta, gerenciamento e análise da informação são fundamentais para atingir os objetivos do ATFCKAZA.
 � O turismo, como um dos pilares econômicos do desenvolvimento no ATFCKAZA, continua a ser uma 

oportunidade amplamente inexplorada
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A Área de Conservação Transfronteiriça de Kavango Zambeze (ATFC KAZA) é a maior paisagem de 
conservação de África e a maior iniciativa de conservação transfronteiriça do mundo. Representa um 
compromisso audaz por parte dos cinco países, Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe, que entraram 
em parceria para conservar a biodiversidade em escala e comercializar esta biodiversidade utilizando o 
turismo baseado na natureza como o motor para o meio rural. Crescimento econômico e desenvolvimento. 
Ao encontrar sua visão de estabelecer um TFCA de classe mundial e um destino turístico nas regiões da 
bacia do rio Okavango e Zambeze dos cinco países, a ATFC KAZA tem como objetivo primordial a gestão 
de recursos compartilhados do patrimônio natural e cultural para obter uma economia socioeconômica 
equitativa Benefícios. A harmonização de estratégias, práticas e políticas, juntamente com a promoção de 
parcerias e investimentos transfronteiriços coordenados, são cruciais para alcançar esse objetivo.
 
10 anos após a assinatura do Memorando de Entendimento ATFC KAZA (MoU) entre os cinco PCs em 7 de 
Dezembro de 2006 em Victoria Falls, no Zimbabwe e cinco anos após a assinatura do Tratado ATFC KAZA 
em Luanda, em Angola, em 18 de Agosto de 2011, as partes interessadas Reuniu-se no Simpósio do Estado de 
KAZA em Victoria Falls, no Zimbabwe, de 31 de Outubro a 2 de Novembro de 2016. O simpósio procurou:

 � Celebrar os 10 anos de existência da KAZA e mostrar suas conquistas; 
 � Demonstrar o progresso na consecução dos objetivos da KAZA, conforme listado no Tratado e seu 

impacto até o momento; 
 � Destaque o que estava funcionando bem e por que, e as possibilidades de replicar esses sucessos; 
 � Destaque o que não estava funcionando bem e porque, e possíveis ações corretivas; 
 � Aproveitar as recomendações para futuras orientações; E 
 � Proporcionar uma plataforma de intercâmbio e colaboração aos principais intervenientes.

1.  Preâmbulo

A ATFC KAZA é uma paisagem complexa sitiada por um caleidoscópio de grupos de partes interessadas 
que engloba uma grande quantidade de sectores de desenvolvimento, sociais e ambientais, representando o 
governo, a sociedade civil (ONGs locais, nacionais e internacionais e organizações comunitárias), acadêmicos, 
setor privado e Cooperação Internacional Parceiros (ICPs). Essas diversas partes interessadas foram 
convidadas a apresentar colaboravelmente suas atividades no ATFC KAZA, com mais de 275 delegados 
presentes na região e no exterior. A lista completa de participantes está disponível no Anexo 1.
 
A estrutura do Simpósio foi orientada pelo Plano de Desenvolvimento Integrado Mestre ATFC KAZA (MIDP), 
uma estratégia de cinco anos produzida através de um processo participativo rigoroso em 2014 para orientar 
o desenvolvimento da ATFC a nível regional. A agenda completa do Simpósio está disponível no Anexo 2. O 
primeiro dia ofereceu uma visão colaborativa das PCs KAZA nas principais áreas temáticas identificadas no 
MIDP: 

 � Getao Integrado de Recursos Naturais e Planejamento de Uso do Território; 
 � Desenvolvimento do Turismo; E 
 � Desenvolvimento comunitário, meios de subsistência alternativos e governança. 

Os dias dois e três permitiram que uma série de tópicos fossem investigados em sessões integradas 
concorrentes, sessões de cartazes e painéis de discussões. A sessão final do Simpósio permitiu a reflexão 
sobre as conquistas demonstradas, as lições aprendidas e as recomendações para os órgâos estruturantes 
do KAZA e os princias parceiros de desenvolvimento, em como conduzir a ATFC KAZA. Findo o simposio,  
realizou-se um workshop sobre a implementação do Comércio do Comércio de Carne bovina e derivados, 
na ATFC KAZA, sob o lema: Oportunidades para a Integração da Agro-pecuária e  Conservação da Vida 
Selvagem.
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Dr. Morris Mtsambiwa, Diretor 
Executivo do Secretariado da ATFC 
KAZA, presidiu a cerimônia de abertura 
do Simpósio, que incluiu discursos de 
vários dignitários. As transcrições de 
fala podem ser encontradas no Anexo 
3 deste processo. 
 
Sua adoração, o prefeito da cidade de 
Victoria Falls, o conselheiro Mpofu, 
saudaram todos os participantes da 
cidade de Victoria Falls e desejaram-
lhes bem em suaEs deliberações sobre 
o passado e o futuro do ATFC KAZA, 
uma importante iniciativa de vida 
selvagem e turismo, e Em particular 
em encontrar soluções para animais 
selvagens e para pessoas das PCs 
ATFC KAZA.
 
Honorável O.C.Z. Muchinguri-Kashiri, Ministro do Meio Ambiente, Água e Clima para a República do 
Zimbabwe (figura 1), fez observações de abertura. Ela notou a oportunidade oportuna de fazer um balanço 
da iniciativa ATFC KAZA de maneira objetiva, reconhecendo sucessos e deficiências. Ela chamou a atenção 
para a grande diversidade de projetos, abordagens e situações em cada PC e expressou a esperança de que 
o Simpósio representeva justamente essa incrível diversidade. A participação da comunidade foi destacada 
como uma prioridade particular para as deliberações no Simpósio e o Honorável Ministro chamou a atenção 
para o poder da voz da comunidade na 17ª reunião da Conferência das Partes da CITES, a Convenção sobre 
o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção De Fauna e Flora.

Sua Excelência o Ministro de Hotéis e Turismo da República de Angola, o Dr. Paulino Domingos Baptista, 
abriram oficialmente o Simpósio que representa o atual País Coordenador. Ele expressou gratidão à República 
do Zimbabwe por hospedar o Simpósio e homenageou particularmente o espírito de integração regional e 
cooperação representada através do KAZA TFCA. Ele observou que o desenvolvimento do TFCA era um 
empreendimento complexo, e que houve um número significativo de realizações até à data. Ele

Advertiu que a plena realização da ATFC KAZA exigiria um maior empenho de todas as partes interessadas.
 
Sua Excelência Ministro do Meio Ambiente, Recursos Naturais, Conservação e Turismo da República do 
Botsuana, Tshekedi Khama, fez mais observações de abertura, com foco na gestão de recursos naturais, 
comércio ilegal de vida selvagem e caça furtiva. Ele exortou os participantes a garantir que a vida selvagem 
não perdeu as exigências igualmente importantes dos seres humanos e incentivou a discussão para encontrar

2. Cerimônia De Abertura

Figura 1: Honorável O.C.Z. Muchinguri-Kashiri, Ministro do Meio Ambiente, Água e 
Clima da República do Zimbabwe, dando observações de abertura.

  soluções inovadoras. Ele particularmente chamou a atenção para o poder das nações africanas para determinar 
seu próprio futuro e encorajou as PCs ATFCKAZA a trabalhar juntas e a aprender umas das outras.
 
O Sr. Colgar Sikopo, Director da Direção de Vida Selvagem e Parques Nacionais do Ministério do Meio 
Ambiente e do Turismo, Namíbia, fez uma declaração de abertura em nome do Ministro de Meio Ambiente 
e Turismo da República da Namíbia, Pohamba Shifeta. Ele se concentrou na questão da participação da 
comunidade e do desenvolvimento de meios de subsistência no contexto da vasta área de vida selvagem, 
turismo e recursos culturais da ATFC KAZA. Ele enfatizou que as abordagens bem-sucedidas de gestão de 
recursos naturais baseados na comunidade foram a chave para o sucesso do ATFC KAZA em geral e pediu 
mecanismos para garantir a participação significativa das comunidades locais na consecução dos objetivos do 
ATFC KAZA.
 
O Sr. Paul Zyambo, Diretor do Departamento de Parques Nacionais e Vida Selvagem fez comentários de 
abertura em nome do Ministro Honorável de Turismo e Artes da República da Zâmbia, Charles R. Banda. 
Ele se concentrou na importância do desenvolvimento do turismo regional naATFC KAZA, em benefício 
de todas as PCs KAZA. Ele chamou a atenção para a necessidade de implementar melhores práticas de 
turismo sustentável, superar o déficit de infraestrutura no turismo da região e trabalhar em colaboração para 
comercializar o ATFC KAZAcomo destino regional.
 
O Soba Shana, líder tradicional no Zimbabwe, saudou todos os participantes do Simpósio e enfatizou a 
importância da vida selvagem para as comunidades locais do Zimbábue. Ele chamou a atenção especial para 
Victoria Falls, uma herança mundial no ATFC KAZA. 

O destaque da cerimônia de abertura foi a assinatura do Acordo de Hospedagem (Figura 2) entre o Ministro 
Honorável do Meio Ambiente, Conservação de Recursos Naturais e Turismo da República do Botsuana e 
o Diretor Executivo da Secretaria. A formalização do Acordo de Hospedagem abriu o caminho para que a 
Secretaria atinja status legal no país anfitrião, o que facilitaria o progresso em muitas frentes.

Figura 2: Sua Excelência Ministro do Meio Ambiente, Recursos Naturais, Conservação e Turismo da República 
do Botswana, Tshekedi Khama e Diretor Executivo da Secretaria da KAZA, Dr. Morris Mtsambiwa, assinando o 
Contrato de Hospedagem.



Figura 3: Paisagem de ATFC KAZA e uso da terra

Figura 4: Planos de Desenvolvimento Nacional ATFC KAZA e o Plano Integrado de Desenvolvimento Integrado.
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3. Visão Geral do Simpósio
3.1 Visão geral e propósito do Simpósio: definir um contexto transfronteiriço pelo Dr. Morris 

Mtsambiwa
 
O Dr. Morris Mtsambiwa, Diretor Executivo da Secretaria, forneceu contexto sobre o escopo e história 
daATFC KAZA. Com cerca de 520 000 km2 em Angola, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe (Figura 3), 
aATFC KAZA hospeda grandes populações de vida selvagem e culturas ricas e diversas, bem como três sítios 
do Patrimônio Mundial - Mosi-oaTunya Victoria Falls, Delta do Okavango E Tsodilo Hills. Ao lar de mais de 
2,5 milhões de pessoas, a ATFC KAZA é uma paisagem única, digna de conservação a longo prazo para as 
gerações futuras, e parte da visão dos Chefes de Estado das cinco PCs.

Em 7 de Dezembro de 2006, um Memorando de Entendimento (Memorando de Entendimento) foi assinado 
por ministros relevantes dos cinco PCs para facilitar as negociações para estabelecer aATFCKAZA. Após 
cinco anos de negociações, o Tratado que estabelece a ATFC foi assinado pelos Chefes de Estado relevantes 
em 18 de agosto de 2011 em Luanda, Angola.

A Missão ATFC KAZA é “gerenciar de forma sustentável o ecossistema do Kavango Zambeze, seus recursos 
patrimoniais e culturais, com base nos melhores modelos de conservação e turismo para o bem-estar 
socioeconômico das comunidades e outras partes interessadas na e ecorregião através da harmonização de 
políticas, estratégias E práticas. “
 
Através da colaboração, o ATFC KAZA já observou grandes sucessos, como o desenvolvimento de estruturas 
de governança e gerenciamento para a TFCA, o desenvolvimento de Planos de Desenvolvimento Integrados 
(IDPs) nacionais para os cinco PCs, bem como um IDP Principal (Figura 4) E uma grande variedade de 
estratégias e planos de ação. Importante que a identificação de seis principais áreas de dispersão de vida 
selvagem (WDAs) forneça um quadro importante para avançar com metas e prioridades comuns.

Além disso, algumas necessidades de infraestrutura em PCs foram atendidas e a implementação do KAZA 
UNIVISA pela Zâmbia e pelo Zimbábue forneceu informações valiosas sobre oportunidades e desafios para 
a integração do turismo regional.
 
Grande parte da conquista no ATFC KAZA foi possível graças ao apoio de parceiros internacionais que 
colaboraram, em particular a República Federal da Alemanha através do KfW, Fundo Mundial para a Vida 
Selvagem (WWF), Peace Parks Foundation (PPF) e o Climate Resilient Infrastructure Development Instalação 
(CRIDF).



Figura 5: ATFCs na região da SADC em 2016 (Peace Parks Foundation)
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3.2 A importância das TFCAs como veículos de integração regional, conservação da biodiversidade 
e redução da pobreza na região da SADC pelo Sr. Tawanda Gotosa

O Sr. Tawanda Gotosa, Assessor Técnico da ATFC para a Secretaria da SADC, forneceu informações sobre 
as oportunidades oferecidas pelas ATFCs na região da SADC. A SADC, criada em 1992, tem uma série de 
instrumentos relevantes para a conservação:

 � Protocolo da SADC sobre Conservação da Vida Selvagem e Aplicação da Lei (1999) 
 � O Protocolo da SADC sobre Florestas (2002) 
 � O Protocolo da SADC sobre Cursos de Água Compartilhada (2002) 
 � O Protocolo da SADC sobre Pescas (2006) 
 � A Estratégia Regional de Biodiversidade da SADC (2006 ) 
 � Estratégia de aplicação da lei e anti-caça furtiva (2015)

A SADC define as ATFCscomo “a área ou componente de uma grande região ecológica que se encaixa nos 
limites de dois ou mais países, abrangendo uma ou mais áreas protegidas, bem como áreas de uso múltiplo 
de recursos”. Reconhece o mandato das áreas protegidas para incluir não apenas Conservação, mas também 
integração regional, investimento turístico e desenvolvimento rural. A SADC abriga 18 ATFCs em vários 
estágios de desenvolvimento (Figura 5: ATFCs na região da SADC em 2016 (Peace Parks Foundation).

Os animais selvagens enfrentam muitos desafios na região da SADC, incluindo caça e tráfico comerciais, 
fragmentação e modificação do habitat e Conflito de Vida Humana Humana (HWC), resultando em um 
aumento do isolamento de populações de vida selvagem e declínio em algumas espécies. A pobreza crescente 
entre as comunidades rurais que vivem com vida selvagem também é uma preocupação.
 
Os recursos naturais que se encaixam nas fronteiras internacionais são recursos compartilhados com o 
potencial de contribuir significativamente para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento 
socioeconômico das comunidades. As ATFCs oferecem uma oportunidade e um quadro para enfrentar estes 
desafios em conjunto e operar na escala apropriada, em todos os setores e com as comunidades locais. A 
Missão do Programa ATFC da SADC é “Desenvolver a SADC em uma rede funcional e integrada de áreas de 
conservação transfronteiriças onde recursos naturais compartilhados são
 
Gerenciados e conservados de forma sustentável para promover o desenvolvimento socioeconômico e a 
integração regional em benefício das pessoas que vivem dentro e ao redor das TFCAs, da região da SADC e 
do mundo “. O Programa possui os seguintes componentes principais:

 � advocacia e harmonização da legislação;
 � melhoria dos mecanismos de financiamento das TFCA; 
 � capacitação para as partes interessadas do TFCA; 
 � estabelecimento de sistemas de gestão de dados e conhecimento; 
 � melhoria dos meios de subsistência locais; 
 � reduzir a vulnerabilidade dos ecossistemas e das pessoas aos efeitos das mudanças climáticas; E, 
 � desenvolvimento de TFCAs em produtos turísticos turísticos comercializáveis.

As ATFCs proporcionam fortes benefícios à integração e à estabilidade regional, incluindo: 
 � maior apreciação dos recursos compartilhados entre estados vizinhos; 

 � construção de relacionamentos a nível local e criação de redes para maiores realizações; 

 � promoção da interação transfronteiriça de pessoas e visitantes; planejamento conjunto e estratégias de 
conservação padronizadas; E, 

 � operações conjuntas de campo interestatais para lidar com desafios compartilhados.

As principais partes interessadas no desenvolvimento da TFCA são Estados membros, agências das Nações 
Unidas, Comissões da UICN, parceiros internacionais de cooperação, organizações comunitárias, setor privado, 
ONGs e SADC. O Secretariado da SADC presta serviços de assessoria estratégica aos Estados Membros; 
Coordena políticas, estratégias e programas; Organiza conferências consultivas e reuniões de estruturas de 
decisão; E fornece gerenciamento de programas profissionais.

3.3 A ATFC KAZA: onde tudo começou pelo Sr. Sedia Modise

O Sr. Sedia Modise, Gerente de Programa de País para PPF no Botsuana, deu uma breve história do ATFC 
KAZA. Em 1993, o conceito foi levantado pela primeira vez em um workshop da UICN / SADC, após o qual 
a Iniciativa Internacional de Turismo do Okavango, no Alto Zambezi, forneceu um campo de testes para a 
integração econômica regional. A African Wildlife Foundation então desenvolveu o programa ‘Four Corners’ 
para gerenciamento de recursos naturais transfronteiriços. Em 2003, um acordo em Katima Mulilo entre as 
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cinco PCs demonstrou a propriedade da iniciativa entre esses Estados, e um quadro institucional inicial foi 
formado.Em junho de 2006, a SADC reconheceu a TFCA, logo após a qual o memorando de entendimento 
foi assinado em dezembro de 2006. A Secretaria foi criada em janeiro de 2007 e o Tratado ATFC KAZA foi 
assinado em agosto de 2011 pelos Chefes de Estado.

O ATFC KAZA é um programa de conservação e desenvolvimento de longo prazo, de propriedade e liderado 
por PCs.As partes interessadas são críticas no desenvolvimento da TFCA e foram envolvidas de planejamento 
para implementação. Vários parceiros estiveram envolvidos no desenvolvimento do ATFC KAZA desde os seus 
primeiros estágios, incluindo Saúde Animal e Humana para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (AHEAD); 
Conservation International; Direcção-Geral da Cooperação Internacional, Países Baixos; O governo alemão 
através do KfW; PPF; SADC; Agência Suíça de Desenvolvimento e Cooperação (SDC); World Wildlife Fund 
(WWF); entre outros.
 
AATFC KAZA enfrenta graves desafios, incluindo uma crescente população humana, falta de capital e 
infra-estrutura inadequada, diferenças de capacidade em toda a região, práticas divergentes de uso do solo, 
transformação rápida de terras e diversas atividades nos níveis local, nacional e regional. No entanto, também 
apresenta grandes oportunidades, incluindo a consolidação de ecossistemas naturais e habitats de ligação, 
áreas de expansão para espécies e redução de Perda de biodiversidade, compartilhamento de recursos e 
compartilhamento de competências pelas agências, planejamento e programação conjunta e um fórum de 
cooperação e integração.

3.4 AATFC KAZA: o sonho, as pessoas e os recursos do Sr. Colgar Sikopo

O Sr. Colgar Sikopo, DireCtor da Direção de Vida Selvagem e Parques Nacionais, Ministério do Meio Ambiente 
e Turismo da Namíbia fez uma apresentação sobre a visão e missão do KAZA TFCA. O sonho da KAZA 
TFCA foi “estabelecer uma área de conservação transfronteiriça de classe mundial e destino turístico nas 
regiões da Bacia do rio Kavango e Zambeze, Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue no contexto do 
desenvolvimento sustentável”.
 
A infraestrutura turística existente, composta por hotéis, alojamentos, acampamentos de safári, estradas, 
postagens da fronteira, aeroportos / tiras e o potencial inexplorado para o desenvolvimento, oferecem uma 
oportunidade real para transformar aATFC KAZA em um destino turístico de classe mundial. É sobre esta 
base, bem como o potencial apresentado pelos vastos recursos naturais e culturais, tal como descrito através 

do anfitrião de Parques Nacionais, Reservas de Jogos e Património Mundial (como o Delta do Okavango 
e as Cataratas da Mosi-oa-Tunya Victoria); A maior população contígua de elefantes africanos, populações 
saudáveis de vida selvagem, rios, florestas e fauna e flora associadas, que as cinco PCs acreditam que podem 
obter retornos e benefícios socioeconômicos justos, desde que harmonizem suas políticas e práticas de 
conservação e usem seus compartilhados Recursos naturais de forma eficaz e sustentável.
 
No contexto da ATFC KAZA, o primeiro passo para a realização do “sonho” é o estabelecimento do quadro 
institucional que reconhece suas pessoas como principais parceiros e partes interessadas no desenvolvimento. 
As prioridades para o desenvolvimento daATFC KAZA requerem: 

 � arranjos institucionais funcionais e efetivos;
 � Secção de conservação básica garantida com corredores para ligar as eco-regiões a nível regional; 
 � Promulgação e implementação de protocolos para gerenciamento de recursos naturais compartilhados 

e desenvolvimento do turismo; 
 � Sensibilização e envolvimento com as comunidades locais;
 � Colaboração e cooperação entre instituições que operam na mesma área;
 � Capacitação através de treinamento e mentoria; 
 � Mitigação da HWC;
 � Quantificação dos custos de implementação e identificação do financiamento; 
 � Políticas para compartilhamento de custos e benefícios

3.5 Parcerias e investimentos do Sr. Achim Burkart

O embaixador designado para a Zâmbia da República Federal da Alemanha, Achim Burkart, enfatizou que 
aTFCA KAZA é o lar de uma herança mundial comum e o governo alemão através da KfW orgulha-se de 
apoiar esta importante iniciativa. Ele ressaltou que o ATFC KAZA não é apenas uma iniciativa de conservação, 
mas também uma importante instituição política que agrupa os países para harmonizar interesses comerciais 
e de conservação. Ele indicou que os desafios são enormes, mas as soluções estão a caminho e o governo 
alemão deseja que o ATFC KAZA seja um grande sucesso.



Figura 6: Áreas protegidas na ATFC KAZA 
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4. Sessão I: 10 Anos - Realizações E Desafios

4.1 Resumo da sessão - De onde viemos, onde estamos agora e para onde vamos?
 
 
A sessão consistiu em três apresentações e um breve painel de discussão, tudo resumido nesta seção do 
processo. A sessão destacou principais conquistas e desafios nos últimos dez anos na área de gestão integrada 
de recursos naturais e uso da terra; Desenvolvimento do turismo; E desenvolvimento da comunidade e meios 
de subsistência. As apresentações foram feitas em colaboração por representantes das PCs KAZA sob os 
auspícios do grupo de trabalho de conservação; Grupo de trabalho sobre turismo e comunicações; E grupo 
de trabalho comunitário, respectivamente. .
 
Forte vontade política e compromisso ao longo dos dez anos desde o estabelecimento do ATFCKAZA 
como conceito resultou em uma série de conquistas importantes. A Secretaria, organizada pelo Botswana, 
é sustentada por sólidas estruturas de governança (Comitê Ministerial, Comitê de Altos Funcionários e 
Comitê de Gestão Conjunta).O Master IDP foi escrito e acordado, demonstrando uma visão compartilhada, 
e as WDAs principais foram identificadas.Existem várias iniciativas de cooperação regional em andamento 
sobre aplicação e aplicação da lei transfronteiriça, em particular sobre grandes movimentos de herbívoros, 
grandes carnívoros e pescarias. Uma série de estratégias foram desenvolvidas de forma participativa em toda 
aATFC KAZA. O domínio da área protegida foi expandido em Angola, na Namíbia e na Zâmbia e os fóruns 
de gestão de recursos naturais transfronteiriços (TBNRM) foram estabelecidos e estão funcionando bem. Há 
também um envolvimento crescente entre líderes comunitários e tradicionais nos assuntos da ATFC a nível 
local e regional, refletindo uma mudança de uma abordagem topdown para uma abordagem mais ascendente. 
A economia baseada na vida selvagem em muitas áreas daATFC KAZA está crescendo.

Apesar desses passos na direção certa, subsistem vários desafios, incluindo o aumento das populações 
humanas, a corrupção e a ganância. As pescarias anteriormente saudáveis   estão em colapso e a caça furtiva 
para produtos de animais selvagens de alto valor e a carne de arbusto é um grande problema.HWC é 
constante, se não aumenta. A variabilidade climática é uma ameaça a curto e longo prazo, particularmente 
em uma paisagem tão complexa quanto a ATFC KAZA. A fragmentação da paisagem, causada por cercas de 
cordão veterinário, o planeamento de uso da terra e o aumento do desenvolvimento da fita em grandes 
infra-estruturas, como novas estradas, continuam a ameaçar a integridade do ecossistema e a conectividade 
de áreas protegidas naATFC KAZA.
 
A participação do setor privado é considerada essencial no desenvolvimento do setor de turismo, mas 
continua fraca. A capacidade das comunidades dentro daATFC KAZA para participar de forma significativa 
na economia da vida selvagem continua baixa. Os sistemas de gerenciamento de informações, atualmente 
não coordenados em muitos aspectos, tais como: monitoramento da população de espécies, avaliação da 
eficácia da gestão de áreas protegidas, turismo, HWC, fatores socioeconômicos e aplicação da lei, requerem 
melhorias.
 
A ATFC KAZA fez um progresso real na consecução dos seus objectivos. No futuro, é necessário um maior 
investimento em infraestrutura turística para aproveitar o poder do produto turístico da ATFC KAZA. Os 
mecanismos para o envolvimento real e a parceria com as pessoas da ATFC KAZA são essenciais, inclusive 
através de benefícios tangíveis da economia da vida selvagem. O gerenciamento adaptativo de ecossistemas 
complexos e multiusos é crítico. Com os crescentes centros urbanos, a poluição ambiental é um problema 
emergente. Finalmente, a ATFC KAZA requer conhecimentos adequados e financiamento sustentável para 
realizar plenamente o seu vasto potencial.

4.2 Gestão integrada dos recursos naturais e uso do solo por Lusizi Mwale, Godfrey Sitengu e 
Joao Mayembe Baptista

A Sra Lusizi Mwale, diretora de vida selvagem sénior do Departamento de Parques Nacionais e Vida Selvagem, 
Zâmbia, fez uma apresentação sobre as áreas protegidas e a gestão da vida selvagem, em nome do Grupo de 
Trabalho de Conservação ATFC KAZA.



Figura 7: Movimento transfronteiriço da vida selvagem nos últimos dez anos
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Ao longo dos últimos 10 anos, aATFC aumentou em tamanho, com o aditamento de duas novas áreas 
protegidas na Zâmbia, duas em Angola, bem como um Parque Nacional e três novas conservações comunitárias 
na Namíbia, enquanto cerca de 250 km2 foram cedidos às comunidades No Zimbabwe. AATFC KAZA 
abriga agora mais de 240 áreas protegidas diferentes (Figura 6: Áreas protegidas na ATFC KAZA). As áreas 
protegidas no ATFC KAZA têm muitos usos, incluindo colheita de grama, lenha, agricultura de subsistência, 
pesca, agricultura de conservação, bem como turismo de aventura, turismo fotográfico e caça.
 
Destaques existem na obtenção de estimativas confiáveis   e comparáveis   sobre o estado das espécies de vida 
selvagem em toda a ATFC KAZA devido aos diferentes métodos e outros parâmetros de pesquisa utilizados. 
No entanto, alguns movimentos transfronteiriços da vida selvagem foram monitorados e uma compreensão 
inicial de importantes corredores de vida selvagem foi estabelecida (Figura 7).

As principais ameaças à vida selvagem na TFCA são crimes contra a vida selvagem e conflitos entre humanos 
e vida selvagem. A obtenção de estatísticas da aplicação da lei da vida selvagem é um desafio, com dados 
disponíveis para os componentes zimbabuense e namibiano da KAZA TFCA e para a Zâmbia a nível nacional. 
No entanto, não foi possível obter estatísticas para o Botswana e Angola. Através dos PCs KAZA TFCA, há 
uma necessidade de harmonização de leis, políticas e definições legais, bem como operações e atividades 
colaborativas de aplicação da lei conjunta. As Comissões Permanentes Conjuntas (JPCs), as reuniões 
interestatais e a Interpol fornecem mecanismos existentes que podem ser utilizados para aprimorar essas 
atividades colaborativas.
 
Estratégias bem-sucedidas para conservação de áreas protegidas e vida selvagem no KAZA TFCA incluem: 
vontade política; Cooperação, compartilhamento de informações, planejamento conjunto e operações entre 

PCs; E desenvolvimento e adoção de uma estratégia de gerenciamento específica de espécies ATFC KAZA 
para cães selvagens. Os desafios incluem: falta de harmonização de políticas; Burocracia no processo de 
tomada de decisão; E acessibilidade e condicionalidade dos fundos do doador.
 
O Sr. Godfrey Sitengu, chefe de biologia das pescas do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos da Namíbia, 
fez uma apresentação sobre pesca e manejo florestal, em nome do Grupo de Trabalho de Conservação 
KAZA. Ele delineou os diferentes tipos de florestas na região KAZA TFCA (Florestas Estaduais, Florestas 
Comunitárias, Florestas Comerciais e Florestas Protegidas / Reservas Florestais) cobrindo uma área florestal 
total de: 

 � 420.742 ha no Botswana, 
 � 892.629ha na Namíbia e 
 � 800.000 ha no Zimbabwe Não foram disponíveis estatísticas para Angola e Zâmbia.

 
Uma legislação diferente nas cinco PCs é um desafio para o manejo florestal, mas um memorando de 
entendimento comercial entre os Estados foi elaborado e um workshop foi realizado no comércio 
transfronteiriço de madeira para aprimorar a colaboração.
 
Enquanto a maioria das florestas são consideradas saudáveis, há grandes ameaças, incluindo incêndios ilegais, 
produção de carvão vegetal e colheita e comércio ilegal de madeira. A maioria dos países possui planos de 
gerenciamento de incêndio. Na Zâmbia e na Namíbia, o manejo florestal comunitário está se enraizando, com 
18 florestas comunitárias registradas na Namíbia. Os principais produtos florestais não madeireiros incluem 
garra de demônio, erva de monkoyo, nenúfar, chikanda e vermes de mopane.
 
O senhor deputado Sitengu também forneceu uma visão geral do estado das pescarias na região ATFC 
KAZA. No sistema Zambezi / Chobe, houve um declínio dramático de 1997 a 2015 na captura por unidade 
de esforço (CPUE), indicando uma queda importante nos estoques de peixes. Na área central do sistema do 
rio Kwando, a CPUE foi estável. O sistema Lake Liambezi apresentou um modesto declínio na CPUE, assim 
como o sistema Okavango.
 
As políticas e regulamentos que regem as atividades de pesca em todos os PCs são em grande parte similares 
e oferecem uma forte oportunidade para a harmonização das políticas, particularmente sobre: 

 �   registro e licenciamento; 
 � restrição aos números das redes de emalhar; 
 � regulação da malhagem e do comprimento das redes de emalhar;
 � limites de bagagem e tamanho para detentores de licença recreativa; 
 � regulação de redes de monofilamentos; 
 � introdução de espécies exóticas; E, 
 � regulação das áreas protegidas de peixes.

 
Foram desenvolvidos planos transfronteiriços de gestão das pescas e já estão ocorrendo pesquisas, que 
representam grandes oportunidades de colaboração aprimorada.
 
Estão a decorrer actividades conjuntas de aplicação da lei, nomeadamente entre a Namíbia, o Botswana e 
a Zâmbia, mas os desafios, incluindo o afluxo de pescadores ilegais, a falta de recursos para controlar as 
actividades de pesca ilegais e o uso crescente dos métodos de pesca ilegais permanecem.
 
O envolvimento da comunidade na gestão das pescas é insuficiente e o foco na gestão das pescarias é 
amplamente restringido às áreas protegidas, ao invés das pescarias existentes fora das áreas protegidas 
formais. A pesquisa sobre a saúde geral da pesca também é insuficiente.Sugeriu-se que o compartilhamento 
de informações pudesse ser aprimorado pelo estabelecimento de uma biblioteca eletrônica. São necessários 
pessoal dedicado à aplicação da lei da pesca em todos os principais sistemas de rios no KAZA TFCA.
 



Angola 2 planos desenvolvidos e aguardando aprovação (Parques Nacionais Mavinga 
e Luengue Luiana).

Botswana 3 áreas protegidas com planos existentes. 
3 parques nacionais com planos que precisam ser revisados. 
5 reservas florestais com planos em desenvolvimento.

Namibia 5 áreas protegidas e 22 Conservancies com planos no local.
Zâmbia 2 Parques Nacionais (não incluindo Sioma Ngwezi) e 10 Áreas 

de Gerenciamento de Jogo (GMAs) com planos no local. 
Simalaha Community Conservancy possui um plano de negócios no local. 
Nenhuma reserva florestal tem planos no local.

Zimbabwe
 

Apenas 2 das 12 áreas protegidas têm planos no local. 
Nenhuma reserva florestal tem planos no local.

Tabela 1: Status dos planos de gestão de áreas protegidas em todo o estado do plano de KAZA TFCA

Tabela 2: Principais produtos e modelos de turismo no ATFC KAZA Países Principais Destinos Modelo de 
Turismo

PAÍS

COUNTRY

ESTADO DE PLANOS

KEY DESTINATIONS TOURISM MODEL

Angola Cuito Cuanavale 
Jamba, 
Bico de Angola

Múltiplos modelos (mistos)

Botswana Okavango Delta
Chobe National Park
Makgadikgadi Pans National Park

Baixo Volume de alto valor 
(especificamente para áreas 
sensíveis ao eco do delta do 
Okavango, Chobe e makgadikgadi)

Namibia Bwabwata, Mudumu e Nkasa Rupara Parques 
Nacionais 
Popa Falls 
Conservancies

Múltiplos modelos, e. Caça 
(volume baixo de alto valor)

Zâmbia Vitória Falls 
Ngonye Falls
Kafue e Sioma Ngwezi Parques Nacionais 

Múltiplos modelos (mistos)

Zimbabwe Vitória Falls
Hwange e Zambezi NPs
Lago Kariba
Batoka Gorge

Múltiplos modelos (mistos)
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O Sr. Mayembe Baptista, Oficial de Turismo do Ministério dos Hotéis e Turismo de Angola, fez uma apresentação 
sobre infra-estruturas e equipamentos, em nome do Grupo de Trabalho de Conservação KAZA. A fim 
de melhorar a gestão da área protegida, realizou-se uma grande quantidade de trabalho para melhorar a 
infra-estrutura nas áreas protegidas ATFC KAZA nos últimos 10 anos. Algumas unidades de alojamento 
de guarda florestal, portões de parque e pistas de pouso foram atualizadas, embora haja muitos que ainda 
exigem trabalho. Os ativos de transporte e comunicação, como aeronaves e veículos, foram adquiridos, mas 
permanecem insuficientes para as necessidades. Não existe um sistema de comunicação de rádio KAZA 
TFCA de largura e muitas estações precisam ser atualizadas. A rede rodoviária é geralmente pobre e a 
maioria das estradas principais precisam de trabalho, isso afeta as operaçõesDas autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei. 24 Apesar das necessidades remanescentes, a infra-estrutura limitada está facilitando 
algumas leis e forneceu acomodação que motiva a equipe. A cooperação entre a Secretaria, PCs e parceiros 
de desenvolvimento é positiva e uma série de planos de manejo para áreas protegidas no KAZA TFCA foram 
desenvolvidas ao longo dos últimos 10 anos, porém algumas delas precisam ser revisadas e algumas ainda não 
foram desenvolvidas, veja a área protegida Status no KAZA TFCA na Tabela 1 abaixo.

Uma série de perguntas e comentários foram levantados para os três apresentadores, e estes são resumidos 
abaixo:
 

 � É fundamental monitorar o status, não apenas das espécies de vida selvagem, mas também a condição das 
áreas protegidas. 

 � O monitoramento padronizado do esforço e dos resultados da aplicação da lei é crítico. 
 � A doença nas bacias superiores dos rios deve-se principalmente à poluição e, portanto, pode ser gerenciada 

através da gestão da poluição. 
 � Foi suscitada preocupação com o efeito da “bolha”, pelo qual uma proibição ou fechamento de mercado 

em um país pode simplesmente deslocar o problema para um país vizinho. 
 � Muito poucas espécies de peixes indígenas são encontradas nos mercados locais. 
 � É fundamental encontrar formas de agregar valor aos produtos no ATFC KAZA, em vez de depender 

apenas da produção primária, como a produção agrícola. 
 � As redes de monofilamentos são extremamente prejudiciais ao ecossistema do rio, e a Zâmbia, o Botswana 

e a Namíbia estão considerando proibições. 
 � Os resultados e o progresso devem ser apresentados no contexto das metas acordadas para o progresso, 

bem como as razões dos atrasos e desafios na implementação. 
 � O status do desenvolvimento de planos integrados de manejo do uso do solo também deve ser avaliado.

 

4.3 Desenvolvimento do turismo por Chilala Habasimbi e Mokganedi Ntana
 
Chilala Habasimbi, Diretora Principal de Desenvolvimento e Pesquisa de Turismo do Ministério do Turismo 
e das Artes, a Zâmbia apresentou em nome do Grupo de Trabalho sobre Turismo e Comunicação da KAZA. 
O turismo é fundamental para a visão, a missão e os objetivos da ATFCKACA. A facilitação do turismo para 
o desenvolvimento sustentável exige produtos turísticos (e sua conservação), infra-estrutura, investimento, 
conectividade, bens e serviços. AATFC KAZA tem produtos turísticos significativos (Tabela 2), incluindo 
atrações naturais, atrações culturais e locais históricos.

Uma variedade de políticas e legislação governam a atividade de turismo nos cinco PCs KAZA TFCA. Todas 
as PCs estão tomando medidas para aumentar o engajamento com as comunidades e com o setor privado 
no turismo. Além do Botswana, todas as PCs além do Botswana se envolvem na caça, enquanto as cinco PCs 
se envolvem em turismo fotográfico.
 
As idades turísticas para adultos variam de 25 a 65 e compreendem auto-condução e passeios organizados.
Muitos turistas visitam mais de um KAZA TFCA PC em sua visita, embora isso geralmente exclua Angola.
 
As estatísticas estão principalmente disponíveis desde a entrada nos parques nacionais, em vez de museus ou 
monumentos nacionais e, portanto, não são totalmente representativas da atividade turística, mas geralmente 
aumentaram desde 2013. A contribuição do turismo para o PIB varia de 2,6% (Angola) para 5,2% (Zimbábue). 
Não é possível analisar as tendências do emprego do turismo devido à falta de dados.
 
Todas as PCs, exceto Angola, possuem uma forma de certificação de ecoturismo.Nenhum produto de turismo 
transfronteiriço foi desenvolvido desde o início da ATFC KAZA, embora existam muitas oportunidades 
potenciais. Os esforços de branding e marketing do KAZA TFCA foram feitos através de um site, folheto, 
logotipo e sinalização padronizada.
 
Nos últimos 10 anos, as instalações turísticas (Figura 8) e infra-estrutura melhoraram, como instalações de 
fronteira, nós de turismo e acessibilidade, pontões, pontes, rede rodoviária, aeroportos e companhias aéreas. 
Os mecanismos e processos de controle de fronteira tiveram melhora, mas ainda exigem a racionalização.
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Figura 8: Instalações de turismo em ATFC KAZA 

O KAZA UNIVISA foi lançado como piloto em novembro de 2014 entre a Zâmbia eo Zimbábue. Operadores 
e turistas abraçaram a KAZA UNIVISA, mas houve desafios, incluindo a falta de adesivos, diferenças nas 
políticas de imigração, problemas de manutenção de hardware e software e integração com o principal 
sistema de controle de imigração.
 
O Sr. Mokganedi Ntana,Director de Desenvolvimento de Turismo da Organização de Turismo de Botswana, 
resumiu as lições aprendidas pelo Grupo de Trabalho de Turismo até à data. Existe cooperação e vontade de 
trabalhar em conjunto através de reuniões regulares estruturadas para comitês técnicos e grupos de trabalho. 
Os desafios incluem a disponibilidade de dados estatísticos alinhados; Uso limitado de marketing conjunto; 
Desenvolvimento limitado de produtos turísticos transfronteiriços; Subutilização de atracções turísticas e 
abertura de novas rotas turísticas; E implementação da harmonização de políticas propostas.
 
Uma série de perguntas e comentários foram levantados para os apresentadores, e estes são resumidos 
abaixo:
 

 � A facilitação do turismo, em particular para pequenas e médias empresas, é um componente importante 
do IDP mestre. 

 � O ponto de venda exclusivo da KAZA TFCA é a vida selvagem. 
 � Fora da UNIVISA, outra opção prática pode ser ter embaixadores da KAZA TFCA no porto de entradas e 

postagens da Fronteira, que fornecerão informações ao turista como chegando para recebê-los e facilitar 
os movimentos turísticos. 

 � É fundamental garantir que as receitas do turismo atinjam os que vivem no KAZA TFCA. 
 � O desenvolvimento do programa Futuro de Lodges Sustentáveis   ainda está em andamento.
 � A RETOSA está trabalhando para desenvolver contas satelitais de turismo para países da SADC, o que 

poderia auxiliar nas estatísticas.

4.4 Desenvolvimento comunitário e meios de subsistência alternativos do Sr. Bright Sanzila
 
Sr. Bright Sanzila, Diretor de Gestão de Recursos Naturais Baseados na Comunidade (CBNRM) do Ministério 
do Meio Ambiente e Turismo, a Namíbia fez uma apresentação em nome do Grupo de Trabalho da Comunidade 
KAZA TFCA. Numerosas organizações baseadas na comunidade (CBOs) (Tabela 3), 36 até o momento, 
foram formadas desde o início do KAZA TFCA, juntamente com quatro fóruns de TBNRM (Figura 9: Fóruns 
de Gestão de Recursos Naturais Transfronteiriços no KAZA TFCA (Comunidade KAZA TFCA Grupo de 
trabalho)).

INSITUTION TYPE ANGOLA BOTSWANA NAMIBIA ZÂMBIA ZIMBABWE

Formado durante 
a implementação 
do Programa 
ATFC KAZA

Conselho  da 
comunidade para 
recursos 

11 2

Conservanções 22 1 1 8
Associações 2 1 1
Florestas 
comunitárias

1 19 11

Confres 
comunitárias

28 5 12

CAMPFIRE 7
Parques de 
parceria 
comunitária

1 1

Reserva de peixe 2 2

Tablea 3: CBO na ATFC KAZA

Figura 9: Fóruns de Gestão de Recursos Naturais Transfronteiriços no KAZA TFCA (Grupo de Trabalho da Comunidade 
ATFC KAZA)
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Cada PC ATFCKAZA tem legislação para apoiar a conservação baseada na comunidade, e estes concedem 
diferentes tipos de direitos sobre os recursos (Tabela 4), permitindo diferentes modelos de CBOs 
gerenciando uma variedade de benefícios de recursos naturais. Houve um aumento dramático no número de 
empreendimentos turísticos em que as comunidades são parceiros ou desempenham um papel de liderança. 
Além do emprego e dos benefícios da carne e do peixe, as outras principais fontes de renda para as OBC no 
KAZA TFCA são: 

 � caça ao troféu; 
 � turismo; 
 � várias pequenas e médias empresas, tais como fornecimento de produtos para operadores turísticos; 
 � produtos florestais não madeireiros; 
 � Coleta de ovos de crocodilo; 
 � agricultura;
 � captura e venda de animais selvagens; E 
 � artesanato.

 
Os rendimentos gerados por essas atividades são investidos em: 
Desenvolvimento de infra-estrutura (instalações de turismo, estradas, pontes, clínicas, escolas, etc.); 

 � assistência fúnebre aos membros; 
 � Mitigação e seguro de HWC; 
 � Moedores; 
 � Plantas de processamento de couro; 
 � Bolsas de estudos;
 � Reticulação de água (furos, tubos de suporte); 
 � Monitoramento e gerenciamento de recursos naturais; 
 � Agricultura de conservação; E 
 � Dividendos anuais do agregado familiar

PAÍS MODELO ESTRUTURAS DE 
GOVERNANÇA TIPO DE DIREITO FUNCAO E O PAPEL DO 

GOVERNO
Botswana Cofres 

comunitárias
Governo membros  
conselho de 
administradores

Usuários condicionais e 
direitos de gestão

Monitores & Cria um ambiente 
favorável

Namibia Conservações 
Associações 
comunitárias 
Florestas 
comunitárias

Funcionários (podem 
aplicar em algumas 
florestas comunitárias 
integradas) Autoridades 
tradicionais

Usuários condicionais e 
direitos de gestão

Ambiente habilitador 
e monitoramento de 
conformidade 

Zâmbia Fóruns de 
recursos 
Confires da 
Comunidade
Conservas 
Comitês de 
gestão de 
pescadores

Grupos de Açoes de Vilas

fóruns de recursos 
comunitários

Autoridades Tradicionais

Usuários condicionais e 
direitos de gestão

Criar um ambiente favorável e 
regulação

Zimbabwe CAMPFIRE
(Fogueiras de 
Campismo)

Conselhos Distritais 
Rurais Comitê 
CAMPFIRE e Subcomités 
Ambientais CAMPFIRE 
Associação 

Usuários condicionais e 
direitos de gestão

Criar um ambiente favorável e 
regulação

Tabela 4: Direitos, modelos e estruturas de governança para organizações comunitárias em 
todo o KAZA TFCA 

Uma variedade de estruturas ATFC KAZA oferecem plataformas para o envolvimento com representantes 
da comunidade, incluindo Comitês Nacionais, Fórum de Líderes Tradicionais da KAZA, Grupo de Trabalho 
da Comunidade e Fóruns de TBNRM. Existe um aumento de buy-in pelas comunidades; O desenvolvimento 
de habilidades eo desenvolvimento de capacidades foram aprimorados e as mulheres estão cada vez mais 
capacitadas para participar na tomada de decisões. A agricultura de conservação serve como um ponto de 
entrada útil para o envolvimento da comunidade no gerenciamento de recursos naturais.
 
Vários desafios importantes continuam a enfrentar o desenvolvimento da comunidade, incluindo; Falta de 
sistemas adequados de gerenciamento de informações, resultando em perda de memória institucional; Um 
aumento da caça furtiva comercial; Mecanismos insuficientes para compensar perdas da HWC; Capacidade 
limitada para dirigir empresas de turismo comunitário; E, em alguns casos, benefícios que não atingem o nível 
doméstico.
 
Uma série de perguntas e comentários foram levados ao apresentador, resumido abaixo:
 

 � Diferentes regimes de gestão em diferentes países podem causar conflitos entre os estados parceiros, por 
exemplo, a caça é permitida em alguns países da KAZA, mas foi banida em outros. 

 � Os governos devem se envolver com suas comunidades antes de tomar a decisão de mudar as abordagens 
de gerenciamento. 

 � É realista ter todas as comunidades que se beneficiam da vida selvagem? Caso contrário, quais meios de 
subsistência alternativos podem ser explorados?

 � desenvolvimento comunitário é um pilar fundamental do ATFC KAZA, juntamente com a conservação e o 
turismo. Em última análise, as comunidades devem se beneficiar das atividades realizadas na ATFC KAZA. 

 � Os dados são fundamentais para garantir que os programas sejam projetados efetivamente para atender 
às necessidades das comunidades e da conservação.

 
4.5 Painel de discussão

 
Michael Flyman, moderou o painel de discussão que encerrou a sessão 1. Os painéis foram Kudakwashe 
Chigodo e Alec Dangare da ZIMPARKS, no Zimbabwe; Naambo Josephine Iipinge, do Ministério do Meio 
Ambiente e do Turismo, Namíbia; E Chilule Mlazie, que é o oficial de ligação da KAZA para o Botswana).
 
A discussão foi muito vasta e incluiu os seguintes pontos principais:
 

 � Existe um imenso potencial para desenvolver o turismo na ATFC KAZA, mas requer colaboração em 
todos os PCs.

 � O crescimento impressionante do CBNRM deve ser continuado, e os benefícios da comunidade devem 
ser tangíveis e acumulados no nível doméstico, particularmente no contexto de HWC grave.

 � Diferenças entre o KAZA TFCA, mesmo dentro de um único PC, precisam ser examinadas e as áreas com 
menor atividade turística precisam de mais atenção para encontrar fluxos de renda adicionais.

 � As PC também devem prestar atenção à poluição ambiental. - Fundos foram criados com sucesso para 
implementar muitos programas no KAZA TFCA, mas a sustentabilidade a longo prazo deve ser considerada 
com cuidado e os PCs devem considerar o que estão dispostos a comprometer. 

 � Existem grandes lacunas de especialização, particularmente no desenvolvimento das pescas e das empresas.
 
Os comentaristas observaram sucessos-chave, como a pilotagem do KAZA UNIVISA, o envolvimento das 
comunidades através de fóruns de TBNRM e o estabelecimento de concessões comunitárias de vida selvagem.
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1º Quadro: Discurso-chave: O papel da liderança tradicional no ATFC 
KAZA

Para dar início ao segundo dia do 
Simpósio, Sua Alteza Real, o Soba 
Mukuni deu um discurso sobre o papel 
da liderança tradicional na KAZA. O 
endereço completo está disponível no 
Anexo 3.
 
As comunidades e os líderes tradicionais 
não tinham o senso de propriedade da 
KAZA TFCA quando começou, vendo a 
agricultura como uma opção de uso do 
solo mais viável e sofrendo altos níveis 
de HWC. As autoridades tradicionais 
têm sido envolvidas coletivamente, 
sentando as bases para que as 

comunidades sejam guardiões e parceiros iguais em conservação e desenvolvimento.Somente armas de fogo 
e cercas são insuficientes - as pessoas que vivem com o recurso devem estar envolvidas em sua gestão.

5.  Sessão II: Benefícios E Propriedade - Mudança 
Institucional, Governança E Política Na Administração 
De Recursos Naturais Na KAZA TFCA

5.1 Resumo da sessão - De onde viemos, onde estamos agora e para onde vamos?
 
A sessão II, com foco no quadro institucional, de governança e política que sustenta a administração dos 
recursos naturais, consistiu em oito apresentações, que vão desde revisões teóricas importantes até a 
experiência direta dos PCs KAZA TFCA. O envolvimento de líderes e comunidades tradicionais na realização 
da visão do KAZA TFCA, enquanto limitado quando o TFCA foi lançado, melhorou. Os programas de nível 
nacional de CBNRM foram em vários estágios de desenvolvimento e implementação quando o KAZA TFCA 
começou, e houve ganhos e perdas em CBNRM nos últimos dez anos. Há agora um forte reconhecimento 
de que as comunidades estão no coração do KAZA TFCA e, de fato, são a chave para alcançar a visão do 
KAZA TFCA. Os fóruns TBNRM e as iniciativas transfronteiriças entre uma série de PCs demonstram as 
possibilidades que existem.Existem inúmeros exemplos de sucesso real, se apenas em pequena escala.Os 
líderes tradicionais estão cada vez mais engajados em diálogo sobre as questões e os desafios enfrentados 
pelo KAZA TFCA.
 
São necessários mecanismos claros e práticos para levar as comunidades aos processos de tomada de decisão 
do KAZA TFCA. Uma série de recomendações surgiram da sessão: 

 � Assegurar uma maior devolução dos direitos das comunidades sobre os recursos, incluindo a vida selvagem, 
a pesca e as florestas;

 � Redefinir os benefícios da gestão de recursos naturais baseada na comunidade para incluir benefícios 
intangíveis; 

 � Realizar intervenções que possam aumentar a produtividade do nível da fazenda, como a agricultura de 
conservação; 

 � Melhorar as capacidades das comunidades para gerenciar e beneficiar de seus recursos; 
 � Estabelecer padrões para aumentar a competitividade local nas economias baseadas na vida selvagem em 

toda a KAZA TFCA;
 � Diversificar os benefícios do CBNRM para empresas de alto nível; e                                                                                                                          
 � Assegurar que as comunidades estejam adequadamente representadas nos Grupos de Trabalho da KAZA 

e em outras estruturas do TFCA. 
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5.2 Benefícios e propriedade - governança institucional e status político da gestão de recursos 
naturais na KAZA TFCA pela Dra. Patricia Mupeta-Muyamwa, Dr. Joseph Mbaiwa, Sra. Karine 
Nuulimba, Shylock Muyengwa e Dr. Simon Anstey

 
Apresentado pela Sra. Karine Nuulimba, Diretora de Programa para o Desenvolvimento Rural Integrado e 
Conservação da Natureza (IRDNC), a apresentação analisou o progresso de cada PC para o aumento dos 
direitos da comunidade sobre a terra e os recursos, criando instituições responsáveis   por seus membros e 
obtendo benefícios adequados da CBNRM .
 
Em Angola, houve uma expansão das áreas protegidas e há um desejo geral de aumentar os direitos das pessoas 
que vivem nas áreas protegidas e ao redor deles, no entanto, ainda não há benefícios diretos decorrentes do 
CBNRM. Embora a popularidade do CBNRM no Botswana tenha sido muito alta na década de 1990, com a 
criação de uma série de Confianças Comunitárias, houve uma recente recentralização e reversão da CBNRM, 
bem como uma redução nas opções de uso da terra baseada na vida selvagem, com a Suspensão da caça ao 
troféu. A política nacional de CBNRM fornece orientação, mas direitos inadequados.
 
Sob o modelo conservador da Namíbia, as comunidades têm direitos sobre a posse do jogo caçador, as 
receitas da venda de produtos para jogos ou jogos e o turismo. Os benefícios comunitários das conservações 
incluem dinheiro, carne, emprego, melhorias na infra-estrutura local e mitigação da HWC.
 
Uma série de leis conferem direitos sobre os recursos às comunidades da Zâmbia sob uma variedade de 
modelos, desde a co-gestão até a total devolução. Estes se estendem para além do setor de vida selvagem em 
pescarias e silvicultura.A história do CAMPFIRE do Zimbabwe (Programa de Gestão de Áreas Comunitárias 
para Recursos Indígenas) é bem conhecida e sofreu com desafios de governança e redução da viabilidade da 
indústria de vida selvagem.
 
A senhora deputada Nuulimba concluiu, observando que, embora tenha havido a devolução do direito de 
beneficiar dos recursos naturais, os recursos da vida selvagem permanecem em grande parte sob o controle 
do Estado em toda a KAZA TFCA. Novos modelos estão emergindo, mas os princípios básicos não devem 
ser ignorados para garantir uma governança robusta na escala apropriada. O KAZA TFCA deve garantir que 
ele esteja permitindo uma posse segura e a longo prazo da comunidade sobre os recursos.
 

5.3 O papel das áreas locais de conservação da paisagem e os Fóruns TBNRM no KAZA TFCA: 
dar às comunidades uma voz mais forte por Naambo Josephine Iipinge e John Kamwi

 
Uma apresentação de Naambo Josephine Iipinge, Diretora de Controle do Ministério do Meio Ambiente e 
Turismo da Namíbia e John Kamwi, Coordenador da TBNRM para IRDNC, forneceu uma visão geral das 
abordagens de conservação da paisagem e TBNRM no KAZA TFCA.
 
A conservação da paisagem coloca as pessoas locais e suas contribuições no centro da conservação, 
envolvendo as comunidades no planejamento, implementação, monitoramento e tomada de decisões.Esta 
abordagem requer um ambiente forte e habilitado que não só exige que as autoridades governamentais 
se envolvam com as comunidades locais, mas também que as comunidades possam exercer direitos sobre 
processos e recursos. Uma série de exemplos da Namíbia. Programa de conservação na região de Zambezi. 
Propõe-se que as lições da abordagem da conservação da paisagem sejam incluídas na nova legislação sobre 
vida selvagem na Namíbia.
 
A getão de recursos naturais transfronteiriços a nível comunitário na ATFC KAZA começou em 2002 e 
agora existem quatro fóruns, MOUs e planos de trabalho conjuntos (ver Figura 9: Fóruns Transfronteiriços de 
Gerenciamento de Recursos Naturais no ATFC KAZA (Grupo de Trabalho da Comunidade KAZA TFCA)). 
Os Fóruns da TBNRM envolvem e promovem atividades harmonizadas através das fronteiras, por exemplo, 
a temporada conjunta de pesca fechada entre a Zâmbia, o Botswana e a Namíbia.Os fóruns também criam 

uma plataforma comunitária onde questões de interesse mútuo podem ser discutidas para reduzir a fricção, 
capacitar as vozes locais e são um mecanismo crítico para garantir a conectividade em WDAs importantes.
 

5.4 Apropriar os recursos naturais: o caso da Simalaha Community Conservancy na Zâmbia por 
Induna Anasambala e Alan Sparrow

 
O Induna Anasambala do Simalaha Community Conservancy Trust fez uma apresentação sobre essa parceria 
única entre dois Chiefdoms, situado no meio da WDA da Inundação Chobe-Kafue Zambeze. Os dois chefes 
do chefe sênior Inyambo Yeta e Chief Sekute concordaram em estabelecer um programa de conservação 
totalmente funcional que equilibre as necessidades das pessoas com as necessidades do meio ambiente.
 
Um processo de consulta intensivo resultou em um plano de desenvolvimento integrado, e a Conservançao 
já foi legalmente estabelecida como uma área de gerenciamento de vida selvagem com uma confiança formal 
no local. 25.000 ha foram designados como um santuário de vida selvagem e quase 1.000 animais retornaram 
à planície de inundação de Simalaha. 500 agricultores foram formalmente treinados em agricultura de 
conservação, grupos de ação de aldeia foram estabelecidos e treinados, 22 monitores de vida selvagem 
foi treinado, e um grupo de trabalho supervisiona a conservação.Os principais fatores de sucesso incluem 
delimitação de limites, estruturas institucionais, estabelecimento de santuários e agricultura de conservação. 
A liderança dos chefes e o apoio do governo também foram críticos. Os desafios incluem invasão, incêndios, 
sobrepesca e desmatamento. É necessária uma abordagem mais agressiva para o desenvolvimento de parcerias 
com o setor privado, assim como um plano para reduzir a produção de carvão vegetal.

5.5 Facilitando a harmonização das políticas e a governança dos recursos hídricos compartilhados 
pelo Dr. Chonguica Ebenizario, Sekgowa Motsumi e Chris Brooks

 
O Dr. Eben Chonguica, Diretor Executivo da Secretaria Permanente da Comissão da Água da Bacia do Rio 
Okavango (OKACOM), deu uma visão geral do papel da OKACOM na promoção da governança colaborativa 
de recursos hídricos compartilhados. A OKACOM fornece suporte técnico aos Estados membros sobre 
como gerenciar um sistema de bacia hidrográfica em um contexto integrado e transfronteiriço, equilibrando 
diferentes prioridades de desenvolvimento de três nações (Angola, Botswana e Namíbia) e diferentes 
ambientes políticos e socioeconômicos.
 
A OKACOM usa uma abordagem em duas fases, construindo primeiro uma compreensão conjunta do status 
e das tendências da bacia hidrográfica, bem como as questões políticas e socioeconômicas em todos os países 
afetados e, em seguida, trabalhando para formular a arquitetura institucional necessária. O planejamento de 
cenário fornece uma base para a negociação sobre a gestão de trade offs de diferentes desenvolvimentos 
possíveis. Foram identificadas quatro áreas-chave de preocupação, incluindo variação e redução do fluxo 
hidrológico, mudanças na dinâmica dos sedimentos, mudanças na qualidade da água e na abundância e 
distribuição da biota. Estes são impactados pela mudança do uso da terra, a dinâmica da população e as 
mudanças climáticas. Foi desenvolvido um Programa de Ação Estratégica que estabelece prioridades claras e 
compromissos de ação para resolver os problemas prioritários identificados.

Uma série de projetos foram financiados para apoiar o programa a partir do qual lições fundamentais foram 
aprendidas: 

 � Os princípios de governança específicos de cada país devem ser abordados com cuidado. 
 � As avaliações do fluxo ambiental e o planejamento de cenários devem ser feitos antes de qualquer 

planejamento ou design. 
 � As pessoas rurais dependem de rios por muito mais do que a água, e as condições do ecossistema e seus 

vínculos com os meios de subsistência devem ser levadas em consideração para avaliações de fluxo. As 
avaliações de fluxo de toda a região podem fornecer informações sobre situações de ganha-ganha que não 
são evidentes em avaliações baseadas em projetos.As linguas técnicas complexas dos estudos técnicos e 
científicos precisam ser simplificadas para as necessidades dos decisores políticos.
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5.6 Garantir maiores benefícios para as comunidades de acolhimento: abordar os vazamentos da 
indústria do turismo pelo Dr. Joseph Mbaiwa

 
O Dr. Joseph Mbaiwa, Professor de Turismo do Instituto de Pesquisa do Okavango, delineou as oportunidades 
perdidas para o KAZA TFCA para beneficiar significativamente do turismo. Enquanto a África tem uma 
pequena parcela de chegadas de turistas em todo o mundo, as atrações turísticas no ATFC KAZA são 
significativas, particularmente os ativos naturais e culturais.
 
No entanto, existem grandes desafios na região. Apenas 10% dos quartos do hotel da região atendem aos 
padrões internacionais, com a maioria dos alojamentos que são casas de hóspedes e alojamentos sem marca. 
O transporte rodoviário é geralmente pobre eo transporte aéreo é insuficiente e significativamente mais 
caro do que o transporte aéreo comparável em outras partes do mundo. Uma proporção significativa de 
vazões de receitas do turismo dos países em desenvolvimento para países desenvolvidos através de indústrias 
fiscais, de alojamento e aéreas. As empresas estrangeiras ganham consideráveis   lucros ao cobrar taxas de 
gerenciamento, fazendo investimentos diretos limitados e através de vários acordos de licenciamento, franquia 
e serviços. Isso permite o repatriamento da maioria das divisas. Muitas empresas de turismo (e indústrias 
que acompanham, como companhias aéreas) são de propriedade estrangeira. Embora o turismo gere uma 
quantidade substancial de oportunidades de emprego para as pessoas locais, os empregos que os cidadãos 
costumam manter requerem habilidades mínimas e são de baixa remuneração. Os links para as indústrias 
locais, como a agricultura, geralmente são pobres.
 
Estratégias para melhorar esta situação incluem: encontrar maneiras de ter maior participação local nas 
companhias aéreas e no alojamento; Aumento do turismo doméstico; Garantindo um mercado competitivo; 
E criando um quadro político que incentive o investimento local e assegure a sustentabilidade financeira, 
econômica, ambiental e social.
 

5.7 Participação da comunidade na identificação, segurança e institucionalização de corredores 
a nível micro: um caso da Região do Zambeze de Brian Jones, Dominic Muema e Elvis S. 
Mwilima

Figura 10: Mapeamento de Micro-Uso de Terra em Dzoti Conservancy, Namíbia (MET)

 
Elvis Mwilima, Diretor de Ligação da ATFC KAZA para a Namíbia, apresentou um estudo de caso da região 
do Zambeze sobre o desenvolvimento de microcorredores pelas comunidades do Kwando WDA.

Trabalhando nas áreas Dzoti, Sobbe, Bamunu, Mayuni e Salambala através de um processo participativo, a 
conscientização sobre a importância dos corredores foi levantada, os corredores foram mapeados e pesquisas 
conduzidas no número de residentes nos corredores identificados. Conservancies desenvolveu planos para 
garantir e manter corredores (Figura 10: Mapeamento de Micro-Uso de Terra em Dzoti Conservancy, Namíbia 
(MET)). As pessoas geralmente estavam dispostas a sair de um corredor, desde que recebessem terras 
alternativas pelas autoridades tradicionais e com apoio de subsistência.Havia uma vontade geral de manter 
corredores e forte empenho das autoridades tradicionais e dos comitês de conservação para estabelecer 
regras para governar a gestão desses corredores. O pagamento de serviços ecossistêmicos (PSE) como um 
mecanismo inovador de financiamento da conservação está sendo explorado em Sobbe e Dzoti.
 
Há desafios, com alguns membros da comunidade registrando terras dentro de corredores de vida selvagem 
e uma população humana em crescimento aumentando a pressão para alocar ou desenvolver terras em 
corredores. As atividades dos ministérios de linha em outros setores, como a provisão de água, também 
levam as pessoas a se deslocarem para os corredores. Atualmente não há legislação para apoiar o boletim 
dos corredores da vida selvagem. Uma série de estratégias poderiam ser exploradas para garantir corredores 
identificados, como pesquisa adicional sobre soluções de PES ou locação, e fortalecimento de legislação 
habilitante para corredores de vida selvagem.
 

5.8 Modelos de risco comum em áreas comuns da KAZA por Richard W. Diggle, Rueben Mafati, 
Charles Jonga, Mokganedi Ntana e Mwape Sichilongo

 
Richard Diggle, especialista em negócios da CBNRM da WWF na Namíbia, apresentou modelos de turismo 
em joint venture. As joint ventures de turismo são parcerias contratuais entre uma estrutura comunitária 
e uma organização do setor privado para trabalhar em conjunto para estabelecer e operar um negócio de 
turismo. Com a crescente devolução dos direitos sobre a vida selvagem para as comunidades, as joint ventures 
de turismo são uma maneira de aumentar efetivamente os incentivos para a conservação da comunidade. 
Existe uma gama completa de modelos para joint ventures, com comunidades com diferentes papéis e níveis 
de envolvimento na gestão do negócio de turismo.

Quanto mais descentralizada a política e a legislação, mais responsabilidades as comunidades geralmente 
recebem e mais benefícios os fluem, particularmente onde comunidades possuem entidades legais formais e 
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experiência em turismo. No entanto, a complexidade dos acordos geralmente pode exceder a capacidade de 
gestao e as expectativas nem sempre são reconciliáveis.
 
Os principais elementos para o sucesso incluem: 

 � estruturas legais que permitem que as comunidades se envolvam em acordos comerciais; 
 � acesso para comunidades para obter a concessão “principal”; 
 � acesso ao capital; 
 � disponibilidade de um “corretor honesto”; E 
 � uma forte relação cotidiana entre parceiros.

 
5.9 Agricultura de conservação que contribui para a segurança alimentar no contexto da 

conservação da biodiversidade: estudos de caso da KAZA pelo Dr. Nyambe Nyambe, Crispin 
Muchindu, Britta Hackenberg e Dr Graham McCulloch

 
O Dr. Nyambe Nyambe, Diretor de País para WWF Zambia, apresentou sobre o papel da agricultura de 
conservação no KAZA TFCA.A agricultura de conservação, que se baseia em distúrbios mínimos do solo e 
rotações e associações adequadas, tem benefícios para os ecossistemas naturais. Projetos em toda a KAZA 
TFCA, no Delta do Okavango, no Botswana, as áreas de Kavango e Zambeze da Namíbia, o Complexo 
Silowana e Simalaha Community Conservancy na Zâmbia, e várias áreas no Zimbábue, treinaram um número 
significativo de agricultores nesta abordagem. O suporte incluiu a identificação, capacitação e conscientização 
dos agricultores, acesso ao suporte de insumos, suporte técnico, estruturas e mecanismos de suporte 
institucional, planejamento do uso da terra e HWC, gerenciamento pós-colheita e promoção da mecanização.
 
Foram demonstrados impactos significativos, incluindo rendimentos melhorados, desenvolvimento de clubes 
de poupança, sementes com qualidade testada e melhor acesso à semente. Os desafios incluem a longa fase 
de adoção, desafios de sustentabilidade na ausência de financiamento de projetos, conflitos com a gestão da 
vida selvagem e pecuária, armazenamento, adição de valor e marketing e gerenciamento de ervas daninhas. 
Os grupos de agricultores são fundamentais e continuam a ser ensinados ensinamentos e demonstrações.A 
boa vedação e a mitigação da HWC são consideradas essenciais.

5.10 Discussão, comentários e perguntas
 
Uma série de perguntas e comentários foram levantadas para os apresentadores e durante a sessão de 
discussão, resumida abaixo:
 

 � KAZA TFCA precisa encontrar formas de apoiar e expandir os programas em que as comunidades são 
parceiros reais na conservação. 

 � Os benefícios não-financeiros devem ser cuidadosamente examinados e as atitudes da comunidade devem 
ser entendidas. 

 � O equilíbrio entre os benefícios do lar e da comunidade é muito delicado. 
 � As estratégias de saída para projetos para garantir a sustentabilidade e que as próprias estratégias de 

conservação das comunidades precisam ser consideradas. 
 � Houve um consenso geral sobre os desafios levantados em relação ao vazamento das receitas do turismo.
 � Há necessidade de construir decisões a nível comunitário, em vez de impor regras de cima.

6. Sessão III: Manutenção E Restauração Da 
Integridade Do Ecosistema À Face Do 
Desenvolvimento

6.1 Resumo da sessão - De onde viemos, onde estamos agora e para onde vamos?
 
A Sessão III, com foco na integridade do ecossistema, consistiu em oito apresentações que forneceram lições 
aprendidas em toda a TACA da KAZA no monitoramento da conectividade e planejamento do ecossistema 
para restauração a longo prazo e proteção de ecossistemas e corredores chave.
 
Embora o KAZA TFCA tenha sido focado primeiro nas áreas protegidas básicas encontradas dentro dos 
limites da TFCA, há um crescente reconhecimento de que a conectividade entre essas áreas protegidas é 
crítica para a sustentabilidade a longo prazo da base de recursos da vida selvagem e, portanto, a longo prazo 
Integridade do próprio TFCA. O Plano de Desenvolvimento Integrado Mestre, com a designação de seis 
Áreas de Dispersão de Vida Selvagem, representa um grande passo em frente ao reconhecer essa importante 
necessidade.
 
Existe uma forte compreensão de que o KAZA TFCA é um sistema adaptativo complexo operando em múltiplas 
escalas e que as abordagens de conservação e desenvolvimento devem levar em conta essa complexidade 
para formular as respostas sensíveis à escala apropriadas. As PCs e as partes interessadas da KAZA TFCA 
empreenderam um grande trabalho para entender a paisagem e seus corredores críticos e testar estratégias, 
como desminagem, agricultura de conservação e análise espacial participativa, para entender, restaurar e 
proteger a integridade do ecossistema.
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Figura 11: Os principais recursos naturais e serviços ecossistêmicos da ATFC KAZA (D. Cumming)

Embora as WDA críticas tenham sido identificadas, a implementação e o monitoramento devem agora 
acelerar para garantir que esses corredores sejam verdadeiramente eficazes na manutenção da integridade 
do ecossistema em toda a KAZA TFCA. As seguintes recomendações surgiram da sessão: 

 � Promover a resiliência e a capacidade de transformação a escalas adequadas;
 � Concentre uma atenção muito maior no valor dos serviços ecossistêmicos; 
 � Realizar planejamento de cenários para entender o impacto a longo prazo de diferentes caminhos de 

desenvolvimento; 
 � Facilitar o surgimento de instituições de governança de recursos naturais sensíveis à escala; 
 � Avalie a eficácia das WDA e microcorredores e faça os ajustes necessários;
 � Assegurar que os IDPs sejam refletidos nos planos setoriais a nível nacional para garantir que possam ser 

implementados e executados; 
 � Apoiar esforços adicionais no planejamento do uso micro-terra, que pode ser extremamente eficaz para 

aumentar a tolerância e a resiliência e reduzir os conflitos; E 
 � Desenvolver e capacitar potências econômicas fortes que permitam que as comunidades participem da 

economia baseada na vida selvagem, mas que também gerarão o uso eficaz e eficiente de terras e habitats 
disponíveis.

 
6.2 Manter e restaurar a integridade do ecossistema diante do desenvolvimento pelo Dr. David 

Cumming
 
O Dr. David Cumming, afiliado à Universidade de Cape Town, o Programa de Ecologia de Recursos Tropicais da 
Universidade do Zimbabwe e AHEAD, apresentou uma apresentação contextual. Os objetivos da KAZA TFCA 
são tanto ecológicos como socioeconômicos, levantando a questão mais importante de se o desenvolvimento 
pode acontecer sem perturbar a integridade do ecossistema. Em um sistema sócio-ecológico (SES), como o 
ATFC KAZA, múltiplos atores e agendas percebem e influenciam TFCAs de maneiras diferentes e às vezes 
conflitantes e em diferentes escalas.

AATFC KAZA, uma área de mais de 520,000 km2, é um complexo sistema socio-ecológico adaptativo, com 
uma população humana de aproximadamente 2,7 milhões. A área tem recursos naturais significativos e fornece 
serviços críticos do ecossistema (Figura 11: Os principais recursos naturais e serviços do ecossistema KAZA 
TFCA (D. Cumming)). 
Aproximadamente 70% 
da área está sob posse 
comunal, com cerca de 
20% sob proteção estatal. 
Os cenários de mudanças 
climáticas prevêem em 
grande parte temperaturas 
crescentes, mais húmidas no 
norte e leste e mais secas 
no sul e no oeste, tornando 
a agricultura seca na maior 
parte da região, nem 
sustentável nem produtiva.

As abordagens estratégicas para assegurar a integridade ecológica no KAZA TFCA incluem: a exploração de 
cenários futuros alternativos, permitindo o gerenciamento da KACA TACA no âmbito de uma abordagem 
complexa e adaptativa do sistema sócio-ecológico; Concentrando uma maior atenção no valor dos serviços 
ecossistêmicos; Promovendo explicitamente a resiliência e a capacidade de transformação a escalas adequadas; 
E facilitação do surgimento de instituições de governança de recursos naturais sensíveis à escala que podem 
restaurar a integridade do ecossistema em toda a paisagem ATFC KAZA.
 
O planejamento de cenário deve ocorrer em escalas múltiplas (Figura 12: Planejamento de Cenários no 
ATFC KAZA (D. Cumming)). Resultados mais detalhados devem ser desenvolvidos com metas e cronogramas 
associados. Da mesma forma, a situação deve ser modelada historicamente para entender os impactos das 
vias de desenvolvimento que ocorreram até agora nas PCs KAZA e os impactos na integridade ecológica.

Figura 12: Planeamento de Cenários na ATFC KAZA (D. Cumming)

6.3 Conectividade, corredores e áreas de dispersão de vida selvagem pelo Dr. Robin Naidoo e 
Paul Bewsher

 
O Dr. Robin Naidoo, cientista da conservação, WWF US, apresentou uma análise sobre a eficácia dos 
corredores identificados no KAZA TFCA na cobertura de conectividade para o movimento da vida selvagem 
na paisagem. Um número de micro-corredores foram identificados no maior Kwando WDA.
 
A conectividade pode ser medida usando um método baseado na teoria dos circuitos, que quantifica as barreiras 
ao movimento. Foi desenvolvida uma camada de resistência, utilizando movimentos diários observados de 
elefantes a partir de dados colhidos, e uma análise dos fatores ambientais associados aos caminhos que foram 
usados   ou não utilizados pelos elefantes. Usando o Circuitscape 4.0 (software livremente disponível), cada 
caminho da WDA e microcorredor foi comparado com a camada de resistência subjacente e avaliado quanto 
ao sucesso na captura de conectividade de elefantes. Os resultados detalhados estarão disponíveis em um 
artigo publicado.
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Há limitações, no entanto, particularmente o fato de que o modelo é baseado apenas em dados de elefantes, 
e outras espécies podem usar a paisagem de diferentes maneiras. Este exercício deve ser refinado conforme 
necessário e, em seguida, aplicado às outras WDAs no KAZA TFCA, para apoiar a tomada de decisões e a 
política.Também pode ser usado para apoiar o planejamento de cenários futuros em diferentes caminhos de 
desenvolvimento e levando em consideração as mudanças climáticas, as infra-estruturas e as tendências de 
desenvolvimento humano.
 

6.4 Planeamento participativo do uso da terra no KAZA TFCA: o Ecosistema da Grande Kafue de 
Chuma Simukonda

 
O Sr. Chuma Simukonda, Diretor Assistente de Pesquisa e Serviços Veterinários do Departamento de Parques 
Nacionais e Vida Selvagem na Zâmbia, fez uma apresentação sobre os méritos do planejamento participativo 
do uso da terra, usando o ecossistema Greater Kafue como exemplo.
 
A paisagem de Kafue, parte do componente da ZAZA da ATFC KAZA, é extensa, com vários arranjos 
administrativos e de posse. O ecossistema tem muitos componentes diferentes e uma variedade de ameaças 
prejudicam a integridade ecológica da área. O planeamento participativo do uso da terra é uma ferramenta 
útil para gerenciar o uso de recursos e atender às necessidades de diversas partes interessadas, mas é um 
processo que requer uma série de etapas diferentes. Para começar, as informações sobre recursos, ameaças 
e partes interessadas devem ser reunidas e analisadas, de preferência em parceria com comunidades e partes 
interessadas relevantes.Uma série de oficinas de partes interessadas são então realizadas para verificar dados, 
identificar desafios, desenvolver objetivos compartilhados, alocar áreas diferentes em zonas de gerenciamento 
e desenvolver planos de implementação. O ritmo de desenvolvimento do plano deve corresponder ao ritmo 
de compreensão das partes interessadas.
 
Tais processos geralmente são caros e demoram muito tempo, mas são fundamentais para garantir um amplo 
acordo intersetorial sobre o uso de uma grande paisagem, desde que os processos sejam sustentados por planos 
e recursos de implementação. As comunidades são partes interessadas principais, bem como representantes 
de setores que podem representar uma ameaça para o ecossistema (por exemplo, mineração). Os planos 
integrados devem sempre ser apoiados por planos específicos do setor, para garantir a exequibilidade.
 

6.5 Planejamento do uso da terra na interface comunidade-elefante pelo Dr. Anna Songhur

O Dr. Graham McCulloch, a Dra. Amanda Stronza, o Sr. Fannuel Radifalana, a Sra. Gabofhete Radithladi, a 
Sra. Reamogetse Yakenge, o Sr. Mauano, o Sr. Chris Brooks e o Sr. Kent Burger. Anna Songhurst, Directora 
de Ecoexist, apresentou os resultados do nível micro. Planejamento do uso da terra no Kwando WDA, na 
Panhandle do Okavango Oriental no Botswana, particularmente NG11 e NG13. 15.000 pessoas vivem na 
área, com cerca de 15.000 elefantes se movendo pela área para usar os recursos da floresta, resultando em 
conflitos diretos e indiretos com as pessoas. As pesquisas a partir de 2008 demonstraram que os elefantes 
usam caminhos específicos, e que um motorista robusto da probabilidade de invasão de colheitas é a 
distância do caminho do elefante para o campo. Ao longo de três anos, essas vias foram monitoradas usando 
levantamentos bimestrales para determinar a intensidade de uso de cada via por elefantes (Figura 13: Vias do 
elefante: intensidade de uso ao longo de três anos (Songhurst, A., McCulloch, G. & Coulson, T (2015) Atingir 
caminhos para a convivência homem-elefante: um negócio arriscado. Oryx, 49, 1-8). O projeto usou então a 
Estratégia de Identificação de Conflitos de Uso do Terra (LUCIS), um modelo de SIG orientado por objetivos 
que produz um espaço Representação de padrões prováveis   de uso futuro do solo, para identificar áreas 
apropriadas para desenvolvimento, agricultura e vida selvagem. O processo LUCIS é altamente participativo 
e resultou na identificação de vários corredores prioritários de elefantes, que foram demarcados com 
comunidade total e Participação do governo local. O conselho terrestre local incorporou a informação no 
planeamento local de uso da terra, e aqueles que vivem dentro do corredor podem optar por se mover, com 
o apoio necessário do conselho terrestre local. O processo foi aprovado pelo Ministério da Gestão de Terras 
e foi incorporado ao Plano Nacional de Desenvolvimento 11. Uma segunda fase do projeto será capacitar os 

funcionários e agrimensores do foro e apoiar a alocação de terras com conflitos mínimos. Esses esforços na 
escala mais local são fundamentais para garantir o sucesso de corredores regionais maiores e WDAs.

6.6 Demining: Realizando o sonho de Angola para KAZA pelo Sr. Rui Lisboa
 
O Sr. Rui Lisboa, Director de Ligação do KAZA para Angola, fez uma apresentação sobre os esforços angolanos 
na região da ATFC KAZA desde o fim da guerra. Na província de Cuando Cubango, a táctica  de guerra era 
a destruição de infra-estrutura e a colocação de minas terrestres em grande parte da área. Sem desminagem, 
não seria possível ter livre movimento de pessoas ou animais selvagens. Em 2011, um plano de desminagem 
foi implementado, utilizando a polícia, as forças armadas e o Instituto Nacional de Desminagem e apoiado 
pelo governo angolano e a União Européia. Mais de 5.492 minas antipessoal e 2.650 minas antitanque foram 
destruídas.
 
Os desafios incluem a falta de mapas especificas, a presença de animais perigosos ea escassez de água na 
área. Apesar destes desafios, Angola está empenhada em completar a desminagem no componente angolano 
daATFC KAZA.
 
Foi apresentada uma apresentação adicional sobre a concepção de uma ligação de canal navegável entre 
a Zâmbia e Angola (Shangombo e Rivungo). Finalmente, o Excelentíssimo Senhor Ministro dos Hotéis e 
Turismo de Angola, o Dr. Paulino Domingos Baptista, fez algumas observações sobre o importante potencial 
representado na região ATFC KAZA para a indústria turística angolana, que requer um planeamento cuidadoso 
para atrair investimentos.
 

6.7 Utilização de recursos consumíveis e agricultura de culturas no ATFC KAZA: abordando 
conflitos intersetoriais de uso da terra a nível nacional e regional pela Dra. Pauline Lindeque 
e Bruce Mead

 
A Dra.Pauline Lindeque, gerente da AGRA ProVision, fez uma apresentação sobre o trabalho concluído no 
âmbito da Facilidade de Desenvolvimento de Infraestrutura Resiliente Climática (CRIDF) para promover 

Figura 13: Caminhos do elefante: intensidade de uso ao longo de três anos (Songhurst, A., McCulloch, G. & Coulson, 
T. (2015). Encontrar caminhos para a convivência humano-elefante: um negócio arriscado. Oryx, 49, 1-8)
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meios de subsistência mais eficientes no ATFC KAZA.
 
AATFC KAZA é composto por um mosaico de usos da terra com áreas adjacentes, muitas vezes com usos 
contraditórios e incompatíveis. A participação nos benefícios dos setores nacionais de turismo é amplamente 
limitada à participação formal do setor privado. O envolvimento das comunidades locais está atualmente 
limitado a algum emprego local com apenas participação periférica em empresas locais. Com o aumento dos 
números da vida selvagem, a incidência de conflitos entre humanos e vida selvagem está aumentando, e sem 
benefícios adicionais, as comunidades experimentam uma perda líquida de qualidade de vida. HWC e práticas 
não planejadas de uso da terra representam uma ameaça para áreas de dispersão de vida selvagem.
 
Além disso, o KAZA TFCA está em uma área de alta e crescente variabilidade climática, expondo ainda mais 
as comunidades marginalizadas à vulnerabilidade climática. O setor privado é o motor do motor econômico 
na indústria do turismo - e os principais consumidores de produtos -, mas uma grande proporção de itens 
consumidos são importados de fora da região KAZA TFCA.
 
Através do Master IDP, o KAZA TFCA está se esforçando para abrir áreas para movimentos de vida selvagem 
e para aumentar o turismo. No entanto, os usos conflitantes da terra se sobrepõem, resultando em muitos 
conflitos.
 
Um exame da cadeia de valor do turismo revelou que aproximadamente 44 mil toneladas de produtos 
primários (equivalente a US $ 64,2 milhões) são consumidas no KAZA TFCA, representando uma oportunidade 
significativa para a mudança catalítica. Por um lado, seria necessário convencer os produtores de subsistência 
a se afastarem das principais áreas de vida selvagem, talvez através da provisão de água e irrigação em outras 
áreas, e para apoiar a produção comercial, além de agregar valor além da produção primária. Por outro lado, 
o mercado precisaria estar disposto a considerar os fornecedores locais, talvez por meio de algum tipo de 
esquema de incentivo.Esta poderia ser uma abordagem baseada em negócios para alcançar os objetivos KAZA 
TFCA. As restrições incluem questões de consistência, saúde e manutenção de suprimentos, particularmente 
para grandes empresas que possuem vários lodges.
 

6.8 Promover a gestão integrada de incêndios e monitorização na paisagem KAZA TFCA por 
Godfrey Mtare e Henry Ndaimini

 
O Sr. Godfrey Mtare, Diretor de Ligação da KAZA para o Zimbábue e o Sr. Henry Ndaimini da Universidade 
do Zimbábue, apresentaram uma apresentação sobre o gerenciamento e monitoramento de incêndios 
no KAZA TFCA. Compreender o impacto dos incêndios é fundamental para a gestão da vida selvagem e 
particularmente importante em um contexto transfronteiriço.Os incêndios são causados   por uma variedade 
de fatores e têm impactos (por vezes positivos) em vida selvagem e habitats.
 
Botswana, Namíbia e Zimbabwe têm programas de gerenciamento de incêndio e / ou monitoramento no 
local. O sensoriamento remoto pode auxiliar na monitoração de incêndios em uma base contínua, mas não 
pode diferenciar fogos naturais e artificiais. Houve uma redução geral dos incêndios nas áreas monitoradas 
entre 2012 e 2015, embora os motivos dessa redução não tenham sido totalmente analisados. Recomenda-se 
que uma gestão integrada de incêndio na ATFC KAZA. O plano de gestão deve ser desenvolvido, juntamente 
com um sistema de monitoramento sincronizado, coordenado com mecanismos e protocolos da SADC.
 

6.9 Gerindo um site transfronteiriço do Patrimônio Mundial naATFC KAZA: o caso do Patrimônio 
Mundial da Victoria Falls pela Sra. Musawa Musonda-Hamusonde

 
A Sra. Musawa Musonda-Hamusonde, Ecologista Sênior da Comissão Nacional de Conservação do Patrimônio 
na Zâmbia, fez uma apresentação sobre as estratégias de gestão para a
 

Património Mundial transfronteiriço Mosi-oa-Tunya (MTVFWHS). Inscrito na lista do Patrimônio Mundial 
em 1989 por suas características e atributos geomorfológicos e estéticos excepcionais, a visão é “garantir a 
integridade e a sobrevivência a longo prazo dos recursos físicos, naturais e culturais da MTVFWHS e da área 
de água à sua volta , Para o gozo e benefício da Zâmbia e do Zimbábue, as comunidades locais e urbanas e os 
visitantes nacionais e internacionais “. O site é administrado pela Comissão de Conservação do Patrimônio 
Nacional na Zâmbia e na Autoridade de Gerenciamento de Parques e Vida Selvagem do Zimbábue.

21Cada país tem um quadro institucional subjacente para apoiar a gestão do site e, adicionalmente, cada 
país é Parte da Convenção do Patrimônio Mundial, KAZA TFCA e convenções globais sobre biodiversidade, 
como CITES, Ramsar e CBD. Foi desenvolvido um plano de gerenciamento integrado conjunto e as duas 

(Figura 14: Entradas dos visitantes no MTVFWHS de 2004 a 2015

autoridades de gestão se reúnem periodicamente para revisar sua implementação. Uma estratégia de turismo 
sustentável também foi produzida para o destino. Antes do acolhimento conjunto da Assembléia Geral da 
Organização Mundial do Turismo em 2013, os funcionários foram treinados em conjunto. Existem protocolos 
padrão para o controle e monitoramento de espécies exóticas invasoras, e as patrulhas conjuntas ocorrem. 
Há também reuniões periódicas do Comitê Técnico Conjunto e do Comitê Conjunto de Gestão do Site e 
visitas de intercâmbio. O número de visitantes tem uma tendência ascendente nos últimos dez anos (Figura 
14: Entradas de visitantes no MTVFWHS de 2004 a 2015).

As áreas em que a colaboração pode ser melhorada incluem a harmonização de políticas, o marketing conjunto 
e a mobilização de finanças para pesquisas conjuntas.Outros desafios incluem a pressão do turismo e os 
desenvolvimentos urbanos, conflitos entre humanos e vida selvagem e colheita ilegal de animais selvagens. O 
fortalecimento do monitoramento e avaliação e mecanismos aprimorados de participação e beneficiamento 
da comunidade também são críticos. Apesar desses desafios, o MTVFWHS mantém o ímpeto correto através 
do status de Patrimônio Mundial e localização no coração do KAZA TFCA para contribuir significativamente 
para a vantagem comparativa da região.
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7. Sessão IV: Conservação De Nível De Paisagem 
- Mito Ou Realidade?

7.1 Resumo da sessão - De onde viemos, onde estamos agora e para onde vamos?

A Sessão IV, focada nas realidades da obtenção da conservação do nível de paisagem, consistiu em sete 
apresentações que abrangem a conservação de elefantes e leões em toda a paisagem, bem como os desafios 
de gerenciamento de doenças associados aos sistemas de apoio à vida selvagem e ao gado.
 
A ATFC KAZA representa uma das paisagens mais importantes para a conservação da grande megafauna 
carismática, como leão e elefante. Essas espécies exigem uma conservação em nível de paisagem para sustentá-
las no futuro e, enquanto a paisagem ATFC KAZA foi historicamente aberta, com grandes extensões de habitat 
intacto da vida selvagem, essas áreas estão se tornando constrangidas pelo aumento do desenvolvimento 
agrícola e urbano. Neste contexto, o gerenciamento da transmissão de doenças entre vida selvagem e gado 
tornou-se um desafio perene.
 
Os corredores de vida selvagem foram identificados para servir como prioridades para a conservação da 
escala de paisagem, embora estes reflitam amplamente áreas em que a agricultura não é o uso dominante 
da terra, em oposição às áreas que sustentam a verdadeira resiliência e conectividade do ecossistema. A 
proteção dos ecossistemas é dispendiosa e provavelmente não é atendida pelas receitas geradas pelas áreas 
protegidas. 

PCs e partes interessadas implementaram uma variedade de modelos diferentes para as comunidades que 
vivem em áreas protegidas ou adjacentes para se envolverem em empresas com base em vida selvagem. 
Muitas PCs têm estratégias de gerenciamento e conservação de elefantes e leões e planos de ação, mas a sua 
implementação pode ser melhorada. Houve algumas mudanças recentes nas normas sanitárias internacionais 
relacionadas ao comércio de commodities pecuárias que proporcionam oportunidades significativas para a 
produção mista de animais selvagens.

AATFC KAZA representa uma das paisagens mais importantes para o futuro a longo prazo de muitas 
espécies selvagens de importância global. Com uma população humana cada vez maior em toda a região 
da KAZA, um número cada vez maior de partes interessadas que operam em toda a região, bem como as 
principais barreiras ecológicas, como cercas de cordão veterinário, a conservação em nível de paisagem é uma 
tarefa complexa, particularmente no contexto das mudanças climáticas. As partes interessadas concordam, 
no entanto, que é fundamental para alcançar a visão ATFC KAZA tanto para a conservação quanto para os 
meios de subsistência. As seguintes recomendações surgiram da sessão: 

 � Desenvolver um produto turístico ATFC KAZA;
 � Urgentemente, estabeleça uma melhor compreensão do capital natural do ATFC KAZA, em particular 

através de um levantamento coordenado de elefantes e grandes mamíferos em toda a região; 
 � Desenvolver um plano de gestao de elefantes KAZA TF-wide; 
 � Recursos seguros para implementar as estratégias existentes para espécies-chave e recursos naturais; 
 � Melhorar a aplicação da lei em crimes de vida selvagem; 
 � Proteger as zonas de buffer e a conectividade entre as áreas principais; 
 � Implementar sistemas multiespecíficos que incluam animais selvagens e pecuária, inclusive através do 

apoio ao comércio de produtos à base de carne de bovino (o que pode aliviar a necessidade de cerco de 
febre aftosa); E 

 � Aproximar os principais mercados de gado para explorar o acesso à abertura da carne produzida através 
de abordagens comerciais baseadas em commodities.

7.2 Conservação de nível de paisagem - mito ou realidade? Pelo Sr. Piet Theron
 
O Sr. Piet Theron, Coordenador Internacional para a Área de Conservação Transfronteiriça do Grande 
Limpopo (GLTFCA), apresentou em nome do Grupo de Especialistas em Conservação Transfronteiriça 
(SGC) da Comissão Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) da UICN. O TBC SG foi criado em 1997 e conta 
com mais de 200 membros, com o objetivo de apoiar a implementação do Programa de Trabalho da CBD em 
Áreas Protegidas e apoiar iniciativas de conservação transfronteiriças através de melhor gerenciamento de 
conhecimento, redes e capacitação. Uma série de publicações e redes on-line são suportadas pelo SG da TBC, 
incluindo as Melhores Práticas de Diretrizes sobre Conservação Transfronteiriça.
 
As áreas de conservação do nível de paisagem têm múltiplos benefícios, melhorando a funcionalidade ecológica 
e a sobrevivência das espécies e o potencial de ecossistemas compartilhados para oferecer uma ampla 
gama de bens e serviços do ecossistema. Eles aumentam o significado cultural da natureza, reorganizando 
as culturas divididas e a eficiência da gestão diária de problemas compartilhados. Tais áreas também criam o 
impulso para a harmonização dos quadros jurídicos e políticos e fornecem uma base para construir relações 
de confiança e políticas.
 
Principais ameaças e desafios incluem: direitos à terra e questões de posse; Pobreza e desemprego; Impactos 
na saúde associados à prevalência de doenças; Segurança alimentar e impactos de segurança física associados 
à HWC; Segurança e segurança, impactos econômicos e sociais associados à criminalidade da vida selvagem 
(e crime associado nas aldeias); Estruturas legais e políticas inadequadas para incentivar os usos da terra 
baseados na vida selvagem; E a falta de recursos para gerenciar áreas de conservação efetivamente.
 
Os principais fatores para o sucesso na conservação transfronteiriça são: a gestão e proteção da base de 
recursos; Compartilhamento de benefícios, na escala apropriada; turismo; Estruturas e processos adequados 
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de governança na escala correta; Coordenação de ciência, pesquisa e gerenciamento de informações; E forte 
mobilização de recursos e parcerias.
 

7.3 Status do elefante da KAZA dentro do KAZA TFCA: conservação em escala de paisagem pelo 
Dr. Russell Taylor

 
O Dr. Russell Taylor, Conselheiro de Conservação Transfronteiriça do WWF na Namíbia, apresentou sobre 
o status do elefante africano, em nome do Grupo de Especialistas em Elefantes Africanos da UICN / SSC 
(AfESG). O Relatório de Status do Elefante Africano (AESR) fornece estimativas continentais, regionais e 
nacionais das populações de elefantes e seu alcance em toda a África. Para 2015, as estimativas de inquéritos 
sistemáticos foram de aproximadamente 415 000 elefantes, em comparação com 508 000 previstos na AESR 
de 2007. Foi relatado suposições informadas de aproximadamente 139.000 e 117.000 elefantes no AESR de 
2007 e 2016.
 
Com mais de 293 mil elefantes, a África Austral detém a maior parte dos elefantes do continente. O Botswana 
e o Zimbabwe representam aproximadamente 50% da população africana, principalmente na região KAZA 
TFCA.
 
As tendências a longo prazo de AESRs sucessivas entre 1995 e o presente indicam que os elefantes no 
sudeste de Angola e no sudoeste da Zâmbia sofreram grandes declínios devido à caça furtiva. Nas regiões de 
Kavango e Zambeze da Namíbia, as populações de elefantes estão aumentando, apesar do aumento da caça 
furtiva. Uma população relativamente estável no Botswana não é menos ameaçada e a população de elefantes 
de Sebungwe do Zimbábue desabou em 75%. Os números do Botswana permanecem equívocos como a 
causa do declínio aparente de 150.000 em 2006 para 130.000 em 2015 pode ser devido a um ou mais fatores 
relacionados à caça furtiva, expansão de alcance, elefantes não incluídos e / ou elefantes desconhecidos.
  
Continua difícil fornecer uma estimativa confiável da população de elefantes no ATFC KAZA, já que a extensão 
total do alcance conhecido e possível não foi pesquisada. Há uma expansão de alcance, representando grandes 
oportunidades para expandir o uso da terra baseada na vida selvagem e fortalecendo o envolvimento da 
comunidade na gestão da vida selvagem. As principais ameaças à população de elefantes no ATFC KAZA são 
a caça furtiva e o comércio ilegal de animais selvagens (IWT), conflitos de elefantes humanos, perda de habitat 
e invasões e, em alguns casos, superabundância local de elefantes.
 
A maior população contígua em África, como encontrada no ATFC KAZA, requer conservação e gerenciamento 
integrados, com base em planos de país individuais. Isso requer uma forte compreensão da população de 
elefantes através de pesquisas sistemáticas, coordenadas e simultâneas usando métodos padronizados. É de 
maior prioridade desenvolver e implementar uma estratégia e plano de ação de conservação de elefantes de 
grande porte ATFC KAZA.

7.4 Proteção de redes de habitat para os grandes carnívoros de KAZA pelo Dr. Paul Funston, Dr. 
Matt Becker, Peter Blinston, Dr. Rosemary Groom, Sra. Lise Hanssen, Jane Horgan, Dr. Andy 
Loveridge, Dr. Greg Rasmussen, Dr. Esther van der Meer, Dr. Leanne van der Weyde , E Dr. Kim 
Young

 
O Dr. Paul Funston, Diretor Sênior da Panthera, fez uma apresentação sobre a implementação de uma 
abordagem de conservação integrada e estratégica para a conservação de grandes carnívoros em toda a 
paisagem KAZA TFCA. Representa a maior oportunidade para a África manter habitats carnívoros e 
populações-fonte, manter a conectividade entre as populações e garantir o desenvolvimento socioeconômico. 
A pesquisa contínua permite a identificação das áreas entre as áreas protegidas que são mais críticas para 
manter o habitat e a conectividade intactos e onde o conflito entre os humanos e os leões é de maior 
preocupação (Figura 15: pontos críticos do conflito entre humanos e leões no KAZA TFCA (P. Funston)).

Figura 15: pontos críticos do conflito do leão humano no KAZA TFCA (P. Funston)

O conflito entre o leão humano e o leão continua a ser uma grande ameaça para as espécies, e há uma 
necessidade urgente de abordar a segurança do gado através de meios inovadores, como bomas à prova de 
predadores. A KAZA Carnivore Conservation Coalition identificou uma série de projetos prioritários para 
suporte e implementação, embora os recursos sejam limitados.

7.5 Fitocorologia, conectividade e resiliência no KAZA TFCA: um caso cautelar do sistema Kalahari 
pelo Dr. Jeremy Perkins e Dr. Robin Naidoo

 
O Dr. Jeremy Perkins, palestrante da Universidade de Botsuana, fez uma apresentação sobre os desafios no 
estabelecimento de conectividade real em grandes paisagens, com foco no ecossistema do Kalahari como um 
estudo de caso útil.
 
Os corredores ligam áreas protegidas através de paisagens agrícolas constituídas por assentamentos, gado 
e culturas.Sem um planejamento claro do uso da terra para conservar os corredores chave associados aos 
benefícios claros da vida selvagem que se acumulam nas comunidades locais, a mudança do uso da terra 
continuará e resultará em aumento de HWC. O exemplo do ecossistema do Kalahari mostra uma situação 
em que o tratamento contínuo dos sintomas, em vez de causas subjacentes, resultou na erosão contínua da 
conectividade verdadeira para a vida selvagem entre as áreas protegidas.
 
Olhando para o KAZA TFCA, a sustentabilidade dos corredores ecológicos chave dentro do KAZA TFCA 
é questionável, com corredores identificados que refletem em grande parte as áreas onde a agricultura não 
é o uso dominante da terra, em oposição às áreas que suportam a verdadeira resiliência e conectividade do 
ecossistema.
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Os mapas das organizações de conservação mostram paisagens muito diferentes às dos departamentos 
veterinários e agrícolas. Os subsídios externos e internos do setor agrícola têm um impacto significativo na 
localização e expansão da agricultura, incluindo o gado. A HWC continua a ser uma questão importante em 
toda a KAZA TFCA. As intervenções de desenvolvimento estão funcionando na escala espacial e temporal 
errada e, em geral, não estão focadas no conceito de paisagens compartilhadas de vida selvagem / gado. 
A captura de Elite de recursos-chave - água, terra, gado e vida selvagem é uma ameaça real e reduz os 
verdadeiros benefícios para aqueles que vivem com vida selvagem e toma decisões sobre o terreno para 
converter terra em usos alternativos.
 
É necessária uma abordagem mais visionária para paisagens de conservação, para garantir que este ciclo 
seja quebrado, com a adoção de uma linha de tempo muito mais longa (50-200 anos) e uma escala espacial 
genuinamente regional. São necessárias decisões negativas para remover os subsídios agrícolas que prejudicam 
a promoção de paisagens compartilhadas entre vida selvagem e gado. As realidades ecológicas devem 
determinar a identificação de corredores de vida selvagem na KFAA TFCA em vez de subsidios econômicos 
e conveniência sociopolítica de curto prazo.
 

7.6 A mudança da paisagem do controle da doença do gado no KAZA TFCA pelo Dr. Yona Sinkala
 
A Dra. Yona Sinkala, Diretora do Departamento de Serviços Veterinários da Zâmbia, delineou os desafios 
particulares enfrentados no KAZA TFCA no que diz respeito ao controle de doenças animais e as estratégias 
que são usadas na região. Embora o controle de doenças animais tenha sido amplamente pré-independência 
financiado pelo Estado e diretamente após a independência, os programas de ajuste estrutural da década de 
1990 resultaram em privatização de serviços veterinários e, em última instância, redução de financiamento 
para controle de programas e emergência de doenças que anteriormente eram controladas.
 
Há uma série de doenças preocupantes na região KAZA TFCA. A tripanossomose tem efeitos importantes 
sobre as populações de gado. Foram realizadas operações de erradicação da moscota
 
Em várias partes do KAZA TFCA, principalmente recentemente em Kwando-Zambezi em 2014. A raiva 
impacta cães domésticos e espécies de vida selvagem. Um programa de vacinação está em andamento 
como parte de uma iniciativa mais ampla para eliminar a raiva mediada por cães até 2025. Um programa de 
erradicação está em andamento na Namíbia e deve ser estendido para outros PCs. O Anthrax, encontrado 
naturalmente no solo, geralmente afeta animais domésticos e selvagens

Em todo o mundo. O ciclo usual de 10 anos de surtos parece estar mudando para um ciclo de cinco anos. Os 
warthogs e os porcos selvagens são hospedeiros da febre suína africana, o que pode causar alta mortalidade 
em suínos domésticos, particularmente para pequenos agricultores rurais, sem acesso a instalações de 
biossegurança e outras medidas de controle. A pleuropneumonia contagiosa bovina (CBPP) também está 
presente no KAZA TFCA. A febre aftosa (FA) é um desafio importante na região KAZA TFCA, onde as 
populações de búfalos são um reservatório para o vírus e onde há contato entre populações de animais 
selvagens e gado. No entanto, as mudanças nos padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE) agora permitem o uso do comércio baseado em commodities como alternativa à estratégia 
de separação geográfica (esgrima) como medida de controle de doenças. Um sistema misto humano-gado-
vida selvagem com muitos desafios ocorre dentro do KAZA TFCA. A incapacidade de conciliar os interesses 
e as expectativas das partes interessadas com pontos de vista divergentes está a afetar a resiliência do 
ecossistema. A conservação da vida selvagem realizada à custa da vida humana e da pecuária resultou em 
conflito contínuo.O KAZA TFCA não possui programas regionais e multissetoriais bem apoiados sobre a 
compreensão e gestão de doenças animais transfronteiriças. A harmonização das políticas de controle de 
doenças animais através do KAZA TFCA é crítica, assim como o investimento em gerenciamento de riscos 
ao longo das cadeias de valor. A KAZA TFCA, no entanto, oferece oportunidades para abordagens integradas 
de controle de doenças animais que beneficiam humanos, animais selvagens e gado. Enquanto os benefícios da 
conservação da vida selvagem se acumulam a nível nacional através do PIB, os benefícios do gado se acumulam 

na escala individual e doméstica. Existe uma necessidade de abordagens integradas para garantir que 
ambos os fluxos de benefícios sejam sustentados ou mesmo aumentados. Aves e pequenos ruminantes 
podem apresentar uma área de investimento mais eficaz do que o gado.

7.7 Bovinos e vida selvagem: o caso para os resultados de “win-win” para as comunidades 
rurais pelo Dr. David Cumming

 
O Dr. David Cumming, afiliado à Universidade de Cape Town, o Programa de Ecologia de Recursos 
Tropicais da Universidade do Zimbabwe e AHEAD, fez uma apresentação sobre a importância de 
encontrar resultados vantajosos para as comunidades rurais através da integração da vida selvagem e 
do gado.
 
Na África Austral, com a mudança de sistemas de múltiplas espécies para sistemas de uma única espécie, 
a resiliência ecológica e a produtividade dos pastagens da África Austral estão em risco, com impactos 
tanto na diversidade da vida selvagem quanto nas opções de geração de receita econômica. A área 
KAZA TFCA deverá ser mais quente e mais seca sob as atuais previsões de mudanças climáticas, 
aumentando ainda mais a pressão sobre essas paisagens. Uma estratégia importante neste contexto 
é desacoplar a geração de riqueza da produção primária, o que pode ser efetivamente feito através 
de uma paisagem mista de vida selvagem e gado.Os sistemas multiespecíficos são mais ecológicos e 
economicamente viáveis, permitem opções para produção sustentável, conservam a biodiversidade e 
fornecem resiliência às mudanças climáticas.As barreiras à implementação de sistemas multiespecíficos 
são em grande parte políticas e econômicas, e não científicas ou técnicas. 

7.8 Mudanças oficiais no Código Terrestre da OIE criam uma nova oportunidade para 
otimizar os meios de subsistência da conservação de gado e vida selvagem no KAZA 
TFCA pelo Dr. Gavin Thomson e pela Dra. Mary-Louise Penrith

 
O Dr. Gavin Thomson, Diretor da TAD Scientific e afiliado à Universidade de Pretória e AHEAD, 
descreveu mudanças recentes no Código de Saúde Animal Terrestre da OIE.

Os padrões sanitários internacionais relacionados ao comércio de commodities de gado tiveram e 
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continuam a ter efeitos profundos nas populações de vida selvagem e na sua gestão, especialmente em extensos 
sistemas de pastagem no sul da África. Esses padrões são insuficientemente conscientes dos princípios da 
conservação da vida selvagem e das realidades em relação a importantes doenças animais transfronteiriças 
africanas, especialmente a febre aftosa.
 
A OIE é um dos três órgãos internacionais de normalização mandatados pela Organização Mundial do 
Comércio para proteger as populações humanas, animais e vegetais de infecções potencialmente disseminadas 
pelo comércio internacional. O Código de Saúde Animal Terrestre da OIE define normas e recomendações 
internacionais para a gestão do comércio internacional de animais terrestres e mercadorias derivadas deles 
potencialmente afetadas por doenças animais transfronteiriças. A gestão geográfica da febre aftosa no sul 
da África proporcionou benefícios econômicos, mas também prejudicou o meio ambiente e criou injustiça 
socioeconômica.A AHAD está promovendo a gestão alternativa e não geográfica da febre aftosa para diminuir 
a necessidade percebida de esgrima de cordão veterinário e garantir uma maior sustentabilidade e permitir 
sistemas multiespecíficos. Em 2015, os padrões da OIE foram ajustados para permitir o gerenciamento não-
geográfico da febre aftosa, incluindo medidas de mitigação de risco sanitário ao longo de cadeias de valor (por 
exemplo, comércio baseado em commodities). AHEAD e parceiros como a FAO produziram diretrizes sobre 
a aplicação prática desses padrões no contexto KAZA TFCA. Progressos mensuráveis   foram feitos, mas há 
muito mais a ser alcançado para garantir a compatibilidade entre a conservação da vida selvagem ea produção 
de gado nos extensos sistemas de pastagens da África Austral 

7.9 Discussão, comentários e perguntas
 
Uma série de perguntas e comentários foram enviados diretamente aos apresentadores e durante a sessão 
de discussão, resumido abaixo:
 

 � Existe uma variedade de modelos diferentes para comunidades que vivem em áreas adjacentes ou 
adjacentes para se envolver em empresas com base em vida selvagem. 

 � O desenvolvimento do turismo no KAZA TFCA precisa ser estimulado, a fim de aproveitar plenamente 
as grandes oportunidades que existem.

 �  Embora muitos países tenham estratégias de proteção e proteção de elefantes, há necessidade de recursos 
para implementá-los. 

 � Os ecossistemas têm um valor econômico real, bem como o valor da existência. A proteção desses 
ecossistemas é dispendiosa, e as receitas geradas pelas áreas e espécies protegidas provavelmente não são 
suficientes para cobrir o custo total de proteção e conservação. 

 �  A conectividade de Habitat precisa ser considerada no nível da SADC para garantir que as zonas principais 
sejam protegidas por zonas tampão e conectadas a outras zonas centrais através de corredores.

 � A conectividade ecológica no KAZA TFCA é restringida por cercas de cordões veterinários (exigidas 
e historicamente subsidiadas pela política da UE). O KAZA TFCA deve se envolver diretamente com 
a UE em relação às abordagens de conservação ao nível da paisagem, ligadas a novas abordagens para 
a produção de carne bovina que beneficiam os pequenos produtores de gado. Outros mercados (não 
comunitários) para a carne de bovino dentro da KAZA TFCA, incluindo os que estão dentro da própria 
África, merecem uma exploração séria. 

 � São necessárias diversas opções de subsistência, particularmente no contexto de uma população humana 
crescente.

8.  SessãoV: Conversar Recursos Naturais De 
Passivos A Activos

8.1 Resumo da sessão - De onde viemos, onde estamos agora e para onde vamos?

A Sessão V, focada nas responsabilidades decorrentes da vida com recursos naturais e formas de converter 
essas responsabilidades em ativos, consistiu em sete apresentações, incluindo uma análise global do conflito 
entre seres humanos e vida selvagem em toda a KFA TFCA e exemplos de PCs sobre mecanismos de 
incentivo para melhorar os meios de subsistência E reduzir os custos de vida com a vida selvagem.
 
Com as áreas tradicionais protegidas no coração da KAZA TFCA, a evolução das áreas de preservação da 
comunidade tem sido fundamental para incentivar as comunidades a proteger e conservar a vida selvagem 
e seu habitat. Também houve uma mudança na apreciação das capacidades das pessoas rurais para gerenciar 
seus próprios futuros e recursos. Isso tem sido mais notável na Namíbia, onde o programa de conservação 
resultou em ganhos significativos para as comunidades e um aumento na propriedade da área protegida. Ao 
longo do KAZA TFCA, o HWC continua a ser um problema significativo, e, embora existam alguns estudos, 
a compreensão do problema é insuficiente, em particular o resultado resultante do controle problemático 
de animais. 



53 54

State of KAZA Symposium 2016 Proceedings State of KAZA Symposium 2016 Proceedings

Embora algumas abordagens inovadoras tenham resultado em resultados positivos para ecossistemas e meios 
de subsistência, em toda a KAZA TFCA de forma mais ampla, a conservação não funciona nem para animais 
selvagens nem para pessoas.A HWC continua a ser um grande desafio, e as pescarias estão passando por 
colapsos dramáticos. O fechamento dos mercados internacionais de caça ao troféu é uma grande ameaça 
para as conservações da Namíbia. Embora os doadores experimentem lentamente abordagens baseadas em 
desempenho, os projetos de doadores ainda são amplamente projetados em torno de insumos, em vez de 
resultados de conservação ou de subsistência.É necessária uma transformação radical da abordagem para 
transformar essas responsabilidades em ativos.
 
Os animais selvagens dentro do KAZA TFCA são um recurso global incrivelmente raro, e novas abordagens 
ousadas são necessárias para garantir que ele seja avaliado como tal e para pagar o desempenho em vez de 
insumos. As seguintes recomendações surgiram da sessão: 
Proveito a tecnologia (por exemplo, Harvest +) para transformar as micro economias e facilitar a comunicação 
entre as partes interessadas; 

 � Integrar e formalizar métodos tradicionais de mitigação de HWC; 
 � Conceber e implementar mecanismos inovadores que facilitem pagamentos globais para serviços de vida 

selvagem; 
 � Expandir as áreas protegidas das pescarias administradas pela comunidade;#
 � Experimentar e inovar para encontrar novas economias baseadas na vida selvagem; 
 � Proibir redes de pesca monofilamentos; E 
 � Alterar a legislação para garantir a devolução dos direitos sobre os recursos.

8.2 Convertendo recursos naturais de passivos para ativos por Michael Murphree
 
O Sr. Michael Murphree, Diretor Interino do Centro Africano para Estudos de Desastres, North West 
University, apresentou sobre a importância de diversas perspectivas ao tentar garantir que os recursos 
naturais, especialmente as espécies de vida selvagem, sejam ativos e não passivos. É importante, por exemplo, 
considerar diversas interpretações da riqueza, que podem ser culturais e não financeiras. Com os principais 
problemas de segurança alimentar no sul da África, é claro que a conservação não está funcionando e que 
é necessária uma grande revisão do modelo de negócios. Foi argumentado que, para que o KAZA TFCA 
seja bem-sucedido e que os recursos naturais sejam experimentados como ativos e não como passivos, é 
necessário o seguinte: 

 � Aumento da devolução de autoridade para a gestão de recursos naturais para acolher comunidades de 
forma que sejam ambas Os gerentes e os beneficiários dos recursos com os quais vivem. 

 � Gestão dos recursos naturais a serem guiados pelo uso sustentável, beneficiando diretamente as 
comunidades rurais. 

 � Os países precisam assumir o controle de seus objetivos de conservação em vez de serem excessivamente 
influenciados pelo mecanismo jurídico internacional, como a CITES. 

 � A conservação deve ocorrer dentro da agenda de desenvolvimento mais ampla.
  

8.3 Comparando e contrastando os benefícios derivados do turismo e da caça nas conservações 
comunais na Namíbia pelo Dr. Robin Naidoo, Chris Weaver, Richard Diggle, Greenwell 
Matongo, Dr. Greg Stuart-Hill e Dr. Chris Thouless

 
Chris Weaver, diretor-gerente da WWF na Namíbia, apresentou resultados de pesquisa em diferentes fluxos 
de receita nas conservações da Namíbia. Através do programa CBNRM da Namíbia, as comunidades estão se 
beneficiando do turismo fotográfico e da caça à conservação. Desde o início do programa em 1997, foram 
estabelecidas 82 instituições de conservação, cobrindo 20% do país e envolvendo 190 mil pessoas. Houve 
recuperações significativas de vida selvagem e expansões de alcance, bem como grandes aumentos de caixa e 
benefícios não monetários (Figura 16: Benefícios financeiros e em espécie para conservação (N $) 1998-2015 
(C. Weaver)).

Figura 16: Benefícios financeiros e em espécie para conservação (N $) 1998-2015 (C. Weaver)

Houve uma grande mudança de opinião global contra a caça ao troféu, particularmente desde o incidente 
“Cecil the Lion” em 2015. O WWF na Namíbia realizou pesquisas para entender quais os impactos da remoção 
da caça ao troféu nas conservações comunitárias da Namíbia. Os dados de benefícios de 77 conservações 
foram compilados e categorizados como decorrentes do turismo ou da caça.
 
Os benefícios totais gerados pela caça e pelo turismo fotográfico foram semelhantes. A caça gerou quase 
2,5 vezes mais receitas de caixa do que o turismo fotográfico, enquanto o turismo fotográfico gerou nove 
vezes mais emprego que a caça (Figura 17: Benefícios agregados variam de acordo com o tipo de benefício 
(C. Weaver)). A caça gerou quatro vezes mais benefícios em espécie (por exemplo, carne) do que o turismo 
fotográfico.

Figura 17: Benefícios agregados variam de acordo com o tipo de benefício (C. Weaver)
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O estudo também analisou o fluxo interno de benefícios para diferentes partes interessadas dentro da 
comunidade, incluindo as estruturas de gerenciamento de conservação. No nível atual, 77% das conservações 
estão cobrindo seus próprios custos operacionais, mas se a caça fosse removida, apenas 18% poderiam cobrir 
esses custos.
 
O turismo e a caça são complementares, gerando diferentes tipos de benefícios e fluindo para diferentes 
partes da comunidade. Os benefícios não são substituíveis e ambos são necessários para permitir que as 
conservações funcionem e sejam sustentáveis.
 

8.4 Avaliação das medidas de mitigação da HWC implementadas pelos PCs KAZA TFCA por 
Malvern Karidozo, Dr. Ferrell V. Osborn e Michael la Grange

 
O Dr. Loki Osborn, Diretor de Conservação Conectada, informou sobre os resultados de uma análise 
das medidas de mitigação da HWC no KAZA TFCA. O estudo descobriu que a HWC está aumentando e 
não é bem gerido nem medido. É uma ameaça crítica para as percepções dos pobres rurais em relação à 
conservação da vida selvagem e os incidentes de conflitos quase sempre terminam emmorte de um animal.
As espécies de conflitos incluem hipopótamo, elefante, leão, crocodilo e babuíno.A maioria das comunidades 
está usando métodos tradicionais de dissuasão, com pouca inovação, exceto com predadores. Os sistemas de 
monitoramento e avaliação na maioria das PCs exigem atualização e coordenação. A falta de capacidade, tanto 
de conhecimento como de recursos, para mitigar conflitos é prevalente em todos os PCs.
 
O relatório recomendou que, para promover a convivência, seja necessário um melhor planejamento, 
juntamente com a implementação de métodos de mitigação e campanhas de conscientização. A criação de 
benefícios é fundamental, e não apenas programas de compartilhamento de benefícios.As decisões devem 
ser feitas com base em informações sólidas e os métodos e as melhores práticas devem ser amplamente 
divulgados para aqueles que podem implementá-los.
 
O relatório propôs um programa HWC para aATFC KAZA usando um sistema de software baseado em 
agricultores chamado Harvest +, pesquisando e implementando novas abordagens e ferramentas para 
mitigação, ligando grupos de agricultores a mercados e buscando vias para agregar valor através da produção 
e processamento de produtos naturais.
 

8.5 Compensação dos custos de vida com a vida selvagem: pagamento por serviços ecossistêmicos 
pelo Dr. Greg Stuart-Hill e Richard Diggle

 
O Dr. Greg Stuart-Hill, assessor de recursos naturais da WWF na Namíbia, apresentou um conceito inovador 
para incentivar a tolerância da vida selvagem pela população local. Até à data, a experiência mostrou que um 
sentimento de propriedade e benefícios do turismo (renda e emprego) e caça (renda e carne) são fatores-
chave de sucesso no incentivo à tolerância da vida selvagem. Não é claro, no entanto, se esses benefícios são 
ou não suficientes para incentivar a tolerância das espécies que causam altos níveis de conflito. Por exemplo, 
os leões consomem gado (conflito direto) e espécies de presas da vida selvagem (custo de oportunidade 
através da perda de receita potencial de criação de animais selvagens).
 
Os leões e outras espécies que causam conflitos, como o elefante, são extremamente raros no contexto 
global e, portanto, representam a vantagem competitiva da região, se o seu verdadeiro valor pode ser 
desbloqueado através dos mercados de valores da existência. As comunidades poderiam criar empresas 
para fornecer serviços de conservação, como a manutenção do habitat e a prestação de serviços de 
monitoramento, proteção e gerenciamento. Serão necessários sistemas de monitoramento e conformidade, 
como monitoramento formal, mas também através de pontos turísticos de espécies-chave, armadilhas para 
câmeras, etc. Os mecanismos de financiamento podem ser direcionados dos locais (pagamentos diretos 
para serviços) aos nacionais (grossistas de turismo) Internacional (pagamentos por resultados através, por 
exemplo, do Fundo Global para o Meio Ambiente) sob a forma de PES (Figura 18: Quadro conceitual para o 
esquema preadutor (G. Stuart-Hill)).

Figura 18: Estrutura conceitual para esquema de preadutor (G. Stuart-Hill)

Tais abordagens poderiam ser aplicadas a uma variedade de contextos diferentes, e. Consertar corredores, 
habitat migratório ou sazonal sendo usado por certas espécies, o número de bezerros de rinoceronte por 
ano, o número de eventos bem sucedidos de criação de cachorros selvagens, etc. Existem riscos potenciais 
e conseqüências não intencionais de qualquer nova abordagem, mas ao reverter a equação e Pagando pelo 
desempenho, poderia desbloquear a criatividade e a energia locais.
 

8.6 Gerindo recursos de peixes compartilhados em KAZA pelo Sr. Denis Tweddle
 
O Sr. Denis Tweddle, Coordenador de Projeto para a Fundação Namibia Nature, delineou o papel da KAZA 
TFCA na gestão das pescas transfronteiriças. O declínio do tamanho e da diversidade de peixes disponíveis nos 
mercados locais é um forte indicador de que o recurso de pesca KAZA TFCA está a diminuir drasticamente, 
sendo as práticas de pesca atuais destrutivas e insustentáveis.
 
As redes de monofilamentos são um grande problema em todas as pescarias continentais na África. Não só 
as velhas redes abandonadas continuam a matar peixes (que não são utilizados), mas as redes são uma grande 
ameaça para outros animais selvagens, como aves, mamíferos, crocodilos, hipopótamos, cobras, etc. O declínio 
das taxas de CPUE para as pescarias do Zambeze Está correlacionado com a introdução e uso de redes de 
monofilamentos. As áreas de proteção de peixe foram estabelecidas e publicadas nos canais Sikunga e Kasaya, 
e essas áreas têm populações de peixes muito mais saudáveis   do que em outros lugares. Existe um potencial 
significativo para o estabelecimento de mais áreas protegidas de peixes.
 
O Grupo de Trabalho Sub-Working das Pescas do Grupo de Trabalho de Conservação da TFA da KAZA foi 
estabelecido precisamente para coordenar as atividades de pesca transfronteiriça.
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8.7 Banca sobre o futuro: o estudo de caso HSBC de Ignatius M. Musona, Debra Magwada e 
Phillip Kuvawoga

 
 O Sr. Ignatius Musona, Especialista Socioeconômico do WWF Zimbabwe, apresentou o projeto do Corredor 
Biológico Hwange Sanyati financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, uma iniciativa de conservação 
no Zimbabwe que está sendo administrada pelo WWF Zimbabwe e implementada em parceria com a 
ZPWMA, a Agência de Gestão Ambiental, CAMPFIRE, e a Comissão Florestal.

Figura 19: Projeto Corredor Biológico Hwange-Sanyati (WWF)

A área, que abrange 5,4 milhões de hectares (Figura 19: Projeto Corredor Biológico de Hwange-Sanyati 
(WWF)) consiste em habitats chave para pessoas, gado e vida selvagem e inclui a segunda maior população 
de elefantes da KAZA TFCA. Os desafios incluem a caça furtiva comercial e de subsistência, HWC, seca, 
mudanças climáticas e degradação florestal. O projeto está tomando uma abordagem centrada nas pessoas 
para conservar a vida selvagem, a terra e as florestas, apoiada por instituições-chave e políticas de habilitação. 
O projeto tem quatro áreas principais: melhorando o gerenciamento de áreas protegidas e proteção de vida 
selvagem através de operações de combate à caça furtiva, equipamentos e infraestrutura e gerenciamento de 
abastecimento de água; Melhorar os meios de subsistência da comunidade através da gestão da vida selvagem, 
mitigação de HWC e repovoamento de vida selvagem para uso sustentável; Melhorar o manejo florestal 
usando REDD +, inventários de espécies exóticas invasoras e gerenciamento de fogo; E reabilitação de terras 
através do manejo sustentável do uso da terra em solos sódicos.
 

8.8 Invertendo o desequilíbrio custo-benefício para as comunidades que compartilham espaço 
com elefantes: criando uma “economia de elefantes” pelo Dr. Graham McCulloch, Anna 
Songhurst e a Dra. Amanda Stronza

 
O Dr. Graham McCulloch, diretor do projeto de Ecoexist no Botswana, apresentou esforços para encontrar 
oportunidades inovadoras de geração de receita em torno da conservação de elefantes no Delta do 

Okavango, no rio Kwando e Khaudum-Ngamiland WDAs. O conflito humano-elefante é um grande desafio 
para atingir os objetivos da KAZA TFCA, pois contribui para grandes percepções negativas dos elefantes 
entre as comunidades.
Uma “economia de elefantes” está sendo desenvolvida na área do projeto para enfrentar a falta de 
benefícios tangíveis no nível doméstico e reverter o desequilíbrio entre custos e benefícios para pessoas 
que compartilham espaço com elefantes. A economia baseia-se em benefícios diretos e sustentáveis   ligados 
ao mercado por meio de uso não consumível. Alguns projetos incluem: diversificação do turismo, e. Um 
grupo de turismo cultural “Vida com Elefantes”; Novas parcerias de joint venture nas áreas da comunidade 
de San; Desenvolvimento e comercialização de artesanato temático de elefantes; Festivais culturais anuais; E 
desenvolvimento e comercialização de produtos agrícolas da agricultura “consciente de elefantes”.
 

8.9 Discussão, comentários e perguntas
 
Uma série de perguntas e comentários foram enviados diretamente aos apresentadores e durante a sessão 
de discussão, resumido abaixo:
 

 � As capacidades das pessoas rurais são muitas vezes subestimadas ou minadas, e é fundamental compreender 
por que isso está acontecendo e garantir que ela mude para que as pessoas rurais possam assumir o 
controle de seus próprios futuros e recursos. 

 � A “caça à conservação” é um termo usado principalmente na Namíbia para abranger a caça de troféus, 
uso próprio, colheita controlada para produção de carne de veado, com base em cotas científicamente 
baseadas e padrões éticos claros para garantir que a caça permaneça sustentável. 

 � A maioria dos troféus de caça na Namíbia é com caçadores estrangeiros e, portanto, fechar os mercados 
estrangeiros seria uma grande ameaça para as conservações namibianas. 

 � É necessário uma melhor compreensão da escala do problema da HWC, incluindo a retirada devido ao 
controle do problema do animal. 

 � Os métodos tradicionais de mitigação da HWC devem ser posteriormente interrogados e expandidos ou 
integrados com outros métodos inovadores quando apropriado. 

 � Os Grupos de Trabalho da HWC devem ser considerados no nível nacional e KAZA TFCA.  Existem 
possibilidades reais de financiamento baseado em desempenho, particularmente ligados a programas de 
transferência de renda para redução da pobreza. 

 � O financiamento baseado em desempenho para a conservação da vida selvagem é uma maneira de 
adicionar resiliência ao sistema para que não dependa apenas do turismo fotográfico e da caça. 

 � Um desafio com financiamento baseado em desempenho é gerar demanda e motivar pessoas conscientes 
da conservação de países ricos a pagar por serviços de vida selvagem. 

 � As partes interessadas devem se afastar de um idioma de ter que trabalhar com KAZA, mas sim reconhecer 
que juntas, todas as partes interessadas fazem parte do programa KAZA TFCA.
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2ª Caixa: De quem é o “elefante”? 

8.10 Painel de discussão: de quem é o “elefante”? Superando desafios na harmonização 
de políticas e gestão de recursos naturais compartilhados

No final do segundo dia do 
Simpósio, realizou-se um painel 
de discussão sobre os desafios 
associados à harmonização das 
políticas e ao gerenciamento 
de recursos compartilhados. 
Presidido pelo Dr. Nyambe 
Nyambe, Diretor de País para o 
WWF Zambia, o painel incluiu o 
Chefe do Sr. Timex Molusiwa de 
Ngamiland no Botswana, o Dr. 
Simon Munthali de Vuna e um 
ex-consultor técnico da KAZA, 
o Sr. Morgan Saisai, Chefe do 
Departamento de Controle da 
Namíbia Ministério do Meio 
Ambiente e Turismo e Dr. Niel 

Lubbe, professor da North West University, África do Sul.
 
A discussão foi ampla e incluiu uma série de observações importantes. KAZA já é imensamente 
complicada, e antes de assumir um exercício de harmonização de políticas, é importante entender qual 
é o objetivo final. Há uma grande vontade política por trás da KAZA, e o trabalho político deve ocorrer 
nesse contexto e no contexto de mecanismos relevantes da União Africana e da SADC.
 
As políticas não são definidas em pedra e mudam ao longo do tempo. Em alguns lugares, os ganhos 
estão sendo prejudicados pela mudança de políticas de baixo para cima, de cima para baixo, reduzindo 
a agência das comunidades que vivem com a vida selvagem e alienando os direitos aos recursos, o que 
torna desafiador a participação significativa e o empoderamento dessas comunidades.
 
Não há muitos exemplos de gerenciamento compartilhado de um recurso compartilhado, mesmo em 
KAZA. O foco em elefantes prejudica o potencial de parceria em outros recursos. As plataformas 
transfronteiriças para as autoridades tradicionais podem ser um mecanismo para auxiliar na perfuração 
até impactos práticos.

 3ªCaixa: comunidades KAZA TFCA - de beneficiários a parceiros Painel 
de discussão: comunidades de KAZA - de beneficiários a parceiros

O último dia do Simpósio começou com um painel de discussão sobre as comunidades da KAZA. Moderado 
pelo Dr. Brian Jones, Charles Jonga, da CAMPFIRE no Zimbábue, Chefe Mukuni da Zâmbia, Kenneth Uiseb, 
Diretor Adjunto do Ministério do Meio Ambiente e Turismo da Namíbia, Antonio Chipita, Diretor Executivo 
da ACADIR em Angola e Secretário Permanente Adjunto Felix Monggae do Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Naturais, Conservação e Turismo do Botswana atuou no painel.
 
A discussão foi abrangente e incluiu informações úteis para entender como o papel das comunidades 
no desenvolvimento do KAZA TFCA mudou ao longo do tempo. No início, a abordagem tendia a ser 
principalmente de cima para baixo, impulsionada por agências governamentais e ONGs, com comunidades 
envolvidas apenas como detentoras de recursos, enquanto ainda carregavam o peso da vida com a vida 
selvagem. Como tal, as comunidades através de suas várias formas de organização eram grandes excluídas 
das estruturas da KAZA.
 
O envolvimento da comunidade é agora uma questão central para o KAZA TFCA, com o desafio de 
criar mecanismos práticos que permitam o envolvimento da comunidade na tomada de decisões nos 
vários níveis - local, nacional 
e regional. Em particular, os 
panelistas concordaram que 
as comunidades devem ser 
parceiros nos processos de 
planejamento e tomada de 
decisão, em vez de serem 
meras beneficiárias das 
decisões tomadas sem o 
envolvimento deles. Isso 
depende da confiança mútua 
e do consenso, e também 
requer processos para criar 
entendimento e capacidade 
mútuas entre diferentes 
partes interessadas. Foi 
criada uma carta comunitária 
que expressa opiniões, 
esperanças e necessidades da comunidade. Da mesma forma, facilitar plataformas para negociação sobre 
objetivos conflitantes deve envolver não apenas diferentes setores e países, mas também comunidades. A 
importância dos sistemas de conhecimento indígena foi ainda reconhecida. Finalmente, foi apontado que as 
estruturas comunitárias existentes deveriam ser usadas, em vez de criar duplicações.
 
Para o futuro da KAZA, as pessoas da KAZA devem ser parceiros, não beneficiários.
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9. Sessão  VI: Administração De Recursos Naturais, 
Áreas Fortes Protegidas E A Realidade Da 
Crise De Assistência

9.1 Resumo da sessão - De onde viemos, onde estamos agora e para onde vamos?

A sessão VI, focada na crise da caça furtiva e no sistema de áreas protegidas, consistiu em seis apresentações 
e examinou não apenas as abordagens locais para combater a criminalidade da vida selvagem, mas também a 
cooperação internacional e regional na luta contra os níveis crescentes de caça furtiva. 
 
Nos primeiros anos do KAZA TFCA, os níveis de caça furtiva eram baixos, e abordagens inovadoras estavam 
sendo exploradas em torno do gerenciamento comunitário de recursos naturais. Desde então, e em face do 
aumento da caça furtiva e do comércio ilegal de vida selvagem, parece haver um retorno à mentalidade da 
“fortaleza”, com maior investimento em aplicação e proteção da lei. Foram desenvolvidas estratégias e planos 
de ação nacionais, regionais e internacionais para combater o aumento dos níveis de caça furtiva e estão em 
estágios iniciais de implementação. Abordagens transfronteiriças locais, comoevento que ocorre no Kwando 
River WDA e que é usado para combater o comércio ilegal de madeira, parece demonstrar sucesso e é 
considerado crítico. Os motoristas da caça furtiva e do comércio ilegal de vida selvagem incluem a pobreza, 
a corrupção e a demanda global de produtos da vida selvagem ilegal. No nível KAZA TFCA, os esforços em 
matéria de aplicação da lei devem ser integrados com o trabalho contínuo em instituições e governança para 
garantir que a gestão e os benefícios sejam compartilhados de forma equitativa para promover a conservação  

e o desenvolvimento de meios de subsistência. Além disso, para evitar o efeito de bolha em que o problema é 
pressionado pela região, os esforços de aplicação da lei devem ser feitos consistentemente em toda a região. 
As seguintes recomendações surgiram da sessão:

 � Realizar abordagens de aplicação da lei que envolvam comunidades em vez de alienar; 
 � Implementar estratégias abrangentes e coordenadas, com fortes sistemas de monitoramento no local; 
 � Garantir legislação de apoio e processos judiciais; 
 � Criar confiança para operações de campo locais e apoiar iniciativas de pequena escala a nível local;
 �  Coordenar entre setores e fronteiras; E 
 � Aprender e desenvolver iniciativas bem-sucedidas, como o trabalho conjunto de aplicação da lei na WDA 

do Rio Kwando.

9.2 Manejo dos recursos naturais, áreas protegidas fortes e a realidade da crise da caça furtiva 
pelo Dr. Russell Taylor

O Dr. Russell Taylor, Conselheiro de Conservação Transfronteiriça do WWF na Namíbia, deu uma visão 
geral das principais ameaças atuais à vida selvagem dentro da KAZA TFCA. Perda e fragmentação do habitat, 
utilização insustentável de recursos naturais e colheita e comércio ilegal (caça furtiva, envenenamento, 
exploração madeireira ilegal, comércio e pesca ilegal, não regulamentada e não declarada) em madeira, 
produtos florestais, recursos de água doce, carne de arbusto, bico de rinoceronte e marfim de elefante 
Entre outras, são as principais ameaças. Os impulsionadores da caça furtiva e do comércio ilegal incluem a 
pobreza no nível do local, a falta de governança a nível nacional e além das fronteiras e a demanda - local, 
nacional, regional e internacional. Como tal, a caça furtiva e o comércio de animais selvagens não devem 
ser considerados apenas em termos de aplicação da lei. As abordagens de aplicação do Estado podem levar 
a abusos dos direitos humanos e aos impactos dos meios de subsistência e podem destruir ou minar a 
confiança, a cooperação e a legitimidade dos regulamentos de conservação. É fundamental garantir que as 
respostas não pioram a situação de caça furtiva, reduzindo o valor da vida selvagem para as pessoas locais, 
exacerbando a perda de habitat e a invasão agrícola.

As comunidades podem ser agentes de mudança poderosos e positivos, altamente motivados quando 
possuem direitos de administração e ganham benefícios tangíveis da conservação.Também são cruciais as 
fortes relações de cooperação com as autoridades de captura.
 
Paradigmas anteriores de conservação focados em uma abordagem de fortalecimento para alcançar objetivos 
de conservação e ignoraram as necessidades de comunidades dentro, adjacentes ou parte de grandes 
paisagens de conservação.Os objetivos para a conservação da biodiversidade precisam ser integrados com os 
de desenvolvimento rural e crescimento econômico. A conservação baseada no mercado é uma estratégia de 
investimento socioeconômica fundamental para melhorar os meios de subsistência rurais através da geração 
de renda, criação de emprego e uso sustentável da vida selvagem, oferecendo incentivos para a administração, 
manejo, capacitação e boa governança de recursos naturais baseados na comunidade.
 
Os principais objetivos de uma estratégia ou plano de ação de aplicação da lei e combate à caça furtiva devem 
ser: melhorar a legislação e o processo judicial; Minimizar a criminalidade da vida selvagem e o comércio ilegal; 
Integrar as pessoas e a natureza nos processos de conservação e desenvolvimento; Assegurar o intercâmbio, 
o uso e o benefício sustentados dos recursos naturais; E melhorar e fortalecer a proteção do nível de campo 
dos recursos da vida selvagem.

9.3 Respostas regionais para frear a caça furtiva e o comércio ilegal de vida selvagem - SADC 
Law Enforcement and Anti-Poaching Strategy by Deborah Kahatano e Moses Chakanga

 
Moses Chakanga, consultor técnico da SADC para GIZ, apresentado na Estratégia da lei da SADC e da luta 
contra a caça furtiva (LEAP). A região da SADC é dotada de recursos naturais abundantes, incluindo florestas, 
animais selvagens, peixes e vida marinha, a maioria das quais é de natureza transfronteiriça.A região apoia as 
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maiores populações restantes de elefantes e rinocerontes no mundo. Mais de 50% do produto interno bruto 
nos Estados membros são obtidos dos setores de agricultura, mineração, silvicultura, turismo e vida selvagem. 
A maioria das comunidades rurais depende diretamente dos recursos naturais para sua subsistência.
 
As ameaças à base de recursos naturais são a perda e fragmentação do habitat, a exploração excessiva e / ou 
a utilização insustentável de recursos, colheita ilegal e comércio de espécies de fauna e flora selvagens e seus 
produtos, incêndios incontroláveis, espécies exóticas invasoras, poluição e alterações climáticas. As causas e 
os fatores radicais são a pobreza, a má governança, o aumento da demanda por produtos da vida selvagem, 
o comércio descontrolado de carne comercial, a corrupção e o financiamento inadequado. As consequências 
do comércio ilegal e da caça furtiva são: a erosão da biodiversidade; Minando a riqueza das nações, gerando 
ganho monetário para o crime organizado; E a perda de espécies selvagens e flora mais valiosas da SADC.
 
A caça furtiva e a crise ilegal do comércio de vida selvagem representam um problema verdadeiramente 
global com respostas a nível internacional, regional e nacional. A nível internacional, a Assembléia Geral da 
ONU adotou uma resolução sobre o comércio ilegal de animais selvagens e várias agências internacionais 
estão envolvidas na questão. No nível da SADC, várias grandes conferências internacionais sobre o assunto 
ocorreram no Botswana, e planos de ação e estratégias sobre várias espécies foram desenvolvidas pelos 
Estados membros nos últimos 10 anos.
 
Os Ministros do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais da SADC solicitaram o desenvolvimento da 
Estratégia LEAP em resposta ao aumento dos níveis de caça à mão e ao comércio ilegal de vida selvagem. Eles 
também recomendaram o estabelecimento de uma Unidade de Prevenção e Coordenação do Crime de Vida 
Selvagem na Secretaria da SADC e o fortalecimento da capacidade institucional a nível nacional para melhorar 
a aplicação. A estratégia LEAP foi aprovada em novembro de 2015 e está pronta para implementação.
 
A Estratégia LEAP existe no contexto do Tratado da SADC, dos Protocolos da SADC sobre Conservação da 
Vida Selvagem e Aplicação da Lei, Florestas e Pescas, o Plano de Desenvolvimento Estratégico Indicativo Regional 
da SADC e a Estratégia de Biodiversidade da SADC. O objetivo geral do LEAP é reduzir significativamente o 
nível de caça furtiva e o comércio ilegal de fauna e flora selvagens e aumentar a capacidade de aplicação da 
lei na região da SADC até 2021. Existem cinco áreas de ação prioritárias: 

 � Aprimoramento da legislação e dos processos judiciais; 
 � Minimização da criminalidade na vida selvagem e do comércio ilegal; 
 � Integração das pessoas e da natureza nos processos de conservação e desenvolvimento; 
 � Comércio sustentável e uso dos recursos naturais; E 
 � Melhoria e fortalecimento da proteção de campo dos recursos da vida selvagem.

A Estratégia LEAP tem um quadro lógico com indicadores, resultados, ações, prazos e responsabilidades, 
para permitir monitoramento e avaliação de progresso. Planos de trabalho detalhados e orçamentos ainda 
precisam ser desenvolvidos. O papel da Unidade Regional de Prevenção e Coordenação do Crime é coordenar 
a aplicação das leis relacionadas aos recursos naturais e o monitoramento da colheita ilegal destes em todos 
os Estados Membros. Mais recursos, incluindo finanças, são necessários para implementara estratégia LEAP. 
A Estratégia fornece consistência e unidade de propósito entre os Estados membros da SADC em áreas 
prioritárias regionais de colaboração, para combater a caça furtiva e o comércio ilegal de vida selvagem, 
bem como um quadro para ação conjunta e colaboração transfronteiriça por Estados membros, partes 
interessadas e Parceiros Cooperantes Internacionais.

9.4 A cooperação regional do KAZA na luta contra o comércio ilegal de vida selvagem e a caça 
furtiva pelo Sr. Rui Lisboa

 
O Sr. Rui Lisboa, Oficial de Ligação do KAZA para Angola, apresentou os esforços naATFC KAZA para 
colaborar no combate à caça furtiva e ao comércio ilegal de vida selvagem. Um aumento da criminalidade na vida 
selvagem representa uma ameaça à conservação de recursos naturais compartilhados e ao desenvolvimento 

sustentável da região. Esses desafios devem ser abordados conjuntamente através de abordagens comuns e 
autoridades bem capacitadas, como as Comissões Permanentes Conjuntas e a cooperação bilateral.
 
AATFC KAZA realizou uma série de oficinas de cooperação regional para aplicação da lei e combate à caça 
furtiva em 2014 e 2016. O objetivo dessas oficinas foi compreender os desafios enfrentados pelas PCs, as 
principais diferenças e semelhanças nas abordagens de crimes e legislação de vida selvagem em toda a KAZA 
Região da TFCA, com o objetivo final de desenvolver uma Estratégia abrangente de ATFC KAZA LEAP. Os 
seguintes desafios foram identificados em toda a TFCA: patrulhas de campo inadequadamente treinadas e 
incentivadas, investigadores e promotores especializados insuficientes; Falta de recursos (financeiros, humanos 
e de equipamentos); Penalidades inadequadas; E a falta de procedimentos operacionais padronizados para 
permitir que as agências de aplicação da lei colaborem além das fronteiras. Outros desafios incluem: falta de 
compartilhamento de informações, inteligência e estratégias de aplicação da lei a nível regional; Diferença nos 
esforços das PCs na luta contra a caça furtiva; Falta de treinamento e capacitação em novas tecnologias e 
abordagens para combater a criminalidade da vida selvagem; E falta de envolvimento da comunidade na gestão 
da vida selvagem.
 
Diferenças legislativas foram observadas em todos os PCs ATFC KAZA e a preocupação foi levantada sobre 
diferenças nas penalidades e cobertura de espécies, que fornecem lacunas para sindicatos criminosos e 
ameaçam a integridade da paisagem ATFC KAZA. Uma legislação forte e bem aplicada em um PC pode 
levar o problema da caça furtiva e do comércio ilegal a outros na região. Embora uma grande quantidade de 
investimentos continue a melhorar a eficácia das patrulhas de aplicação da lei em áreas protegidas, agora são 
necessários recursos e treinamento.
 
Assegure-se de que, uma vez que um crime de vida selvagem tenha sido cometido, seja gerido eficientemente 
para facilitar processos bem sucedidos que proporcionem um efeito dissuasivo para o crime futuro. As PCs 
identificaram uma abordagem para desenvolver uma estratégia regional, bem como uma lista de capacidades 
e necessidades de recursos.

9.5 Respostas da comunidade à crise da caça furtiva - o caso da região do Zambeze, na Namíbia, 
por Dominic Muema

 
O Sr. Dominic Muema, Gerente de Operações do IRDNC, apresentou um estudo de caso interessante da 
região do Zambezi na Namíbia. Em 16 instituições de conservação baseadas em comunidades registradas, a 
renda acumulada da vida selvagem é usada para o gerenciamento dessa base de recursos da vida selvagem. As 
conservações do Zambeze identificaram a caça furtiva como uma ameaça importante em 2013, não só para 
a vida selvagem, mas também para os meios de subsistência, desenvolvimento econômico e oportunidades 
de emprego. Para enfrentar a ameaça, as conservações de Zambezi desenvolveram uma estratégia anti-caça 
furtiva para a região (Figura 20: Estratégia anti-caça furtiva para conservações da região de Zambezi (D. 
Muema)). O Sr. Muema enfatizou a importância crítica de equilibrar o CBNRM com programas para combater 
a criminalidade da vida selvagem (Figura 21: Balanço entre CBNRM e programas de crime de vida selvagem 
(D. Muema)).
 
Desde então, quatro campos de patrulhamento anti-caça furtiva com água e instalações básicas foram 
operacionais, 1.877 pessoas participaram de reuniões de conscientização de crimes de vida selvagem, reuniões 
conjuntas e patrulhas são realizadas trimestralmente e um fundo anti-caça furtivo foi criado para recompensar 
os informantes. O equipamento foi adquirido para guardas de jogos comunitários, e os treinamentos foram 
conduzidos no cenário de procedimento criminal e rastreamento. As mulheres estão envolvidas em atividades 
anti-caça furtiva e há uma colaboração aprimorada com as agências de aplicação da lei. Consequentemente, a 
caça furtiva diminuiu na área em causa.
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Figura 20: Estratégia anti-caça furtiva para as conservações da região de Zambezi (D. Muema)

Figura 21: Balanço entre CBNRM e programas de crime de vida selvagem (D. Muema)

9.6 Aplicação policial comum no rio Kwando WDA por Maiba Morgan Saisai, Dominic Muema 
e Elvis S. Mwilima

 
Sr. Maiba Morgan Saisai, Diretor de Controle do Ministério do Meio Ambiente e do Turismo na Namíbia, 
apresentou os esforços para conduzir a aplicação conjunta da lei na WDA do rio Kwando. Existem várias 
estruturas existentes e as partes interessadas envolvidas, incluindo NAMBOT e NAMZAM, ambas as quais 
são Comissões Conjuntas de Segurança Permanente; Áreas de vida selvagem gerenciadas pela comunidade; 
Florestas comunitárias; E ONGs
 
A NAMBOT realiza patrulhas trimestrais conjuntas (16 até à data) e investigações, reuniões conjuntas de 
sensibilização da comunidade (300 até à data), compartilhamento de informações e visitas de intercâmbio 
(uma até à data) e reuniões anuais da Comissão Permanente Conjunta de Defesa e Segurança (quatro até à 
data ).
 
NAMZAM realiza patrulhas conjuntas semestrais (oito até à data) e eventos de investigação e sensibilização 
da comunidade (64 até à data), partilha de informações, visitas de intercâmbio (quatro até à data) e reuniões 
anuais da Comissão Permanente Conjunta de Defesa e Segurança (três até à data).
 
Foram implementados arranjos iniciais entre a Namíbia e Angola, incluindo investigações conjuntas e 
compartilhamento de informações, visitas de intercâmbio (um até à data) e reuniões anuais da Comissão 
Permanente Conjunta de Defesa e Segurança (quatro até à data).
 

9.7 Comércio de animais selvagens - uma visão geral das principais questões e dinâmicas com 
foco no comércio de madeira por Markus Burgener

 
Markus Burgener, director sênior de programas da TRAFFIC África do Sul, forneceu um breve estudo de caso 
da caça furtiva de abalone (uma forma de marisco) e comércio ilegal na África do Sul.

Abalone é um produto ilegal de alto valor, que passou por níveis de caça furtiva muito altos há 15 anos em 
comunidades caracterizadas pela pobreza, o desemprego e altos níveis de criminalidade. As redes criminosas 
sindicadas estão envolvidas, com links para o comércio de drogas, gangues, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e 
corrupção. O comércio resultou em uma enorme perda de receita para a África do Sul e o país gastou milhões 
em abordar a questão com um sucesso limitado em parte devido à falta de envolvimento da comunidade.

O Sr. Burgener continuou a explicar como a TRAFFIC trabalhou com o IRDNC e a Direção de Florestas da 
Namíbia para avaliar a sustentabilidade econômica e ambiental da indústria florestal / madeireira indígena da 
Namíbia. A TRAFFIC realizou uma revisão da literatura, consultou as partes interessadas e examinou os dados 
de comércio e transporte de madeira de origem, após o que foi realizada uma oficina com as diretorias de 
silvicultura da Namíbia, Angola e Zâmbia. Foi desenvolvido um plano de ação e MOU com prazo limitado, 
incluindo atividades para treinamento transfronteiriço e oficinas de conscientização. Foi determinado, em 
colaboração com autoridades angolanas, que todas as licenças submetidas às autoridades da Namíbia para 
a exportação de madeira angolana para a Namíbia ou em trânsito pela Namíbia no período de 2010 a 
2014 não eram documentos oficiais. A seguir, o número de licenças de transporte emitidas no Rundu, para 
madeira de Angola, diminuiu significativamente, indicando uma maior vigilância das autoridades angolanas. As 
consultas revelaram que as remessas de madeira em caminhões que atravessavam as fronteiras da Zâmbia 
e da Angolândia para a Namíbia não estavam sendo inspecionadas, pois as autoridades da fronteira não 
tinham conhecimento e ferramentas para identificar a madeira. Foi desenvolvida uma roda de identificação de 
madeira e os funcionários receberam treinamento sobre requisitos de permissão e identificação de madeira.
 
Em conclusão, observou-se que é fundamental abordar a criminalidade organizada, apoiar a colaboração entre 
agências, conduzir a capacitação contínua e garantir o envolvimento da comunidade.
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10. Sessão VII: Entendendo As Baselines, Mediando 
Os Impactos E As Realidades Da Gestão De 
Dados No Contexto De TFCAs

10.1 Resumo da sessão - De onde viemos, onde estamos agora e para onde vai?

A Sessão VII, focada na importância do gerenciamento de informações em TFCAs, consistiu em seis 
apresentações, abrangendo sistemas gerais de monitoramento e informação para TFCAs, bem como 
abordagens específicas sobre cobertura terrestre, carnívoros e turismo dentro do KAZA TFCA.
 
Compreender o KAZA TFCA é uma tarefa complexa, considerando a história da região e a enorme diversidade 
nos cinco PCs. Apesar disso, grandes avanços foram feitos e há uma quantidade significativa de informações e 
dados disponíveis, embora esses dados não sejam centralizados ou coordenados.
 
Uma linha de base socioeconômica foi estabelecida em 2014 e uma melhor compreensão da situação em 
toda a KAZA TFCA está em vigor. Muitas PCs estão usando sistemas de monitoramento baseados em ranger 
em áreas protegidas, com esforços para mover todas as PCs no KAZA TFCA para usar o SMART (Spatial 
Monitoring and Reporting Tool). Foram estabelecidos sistemas de gerenciamento de dados para espécies 
específicas, como carnívoros e atividades, como o turismo. As lacunas críticas nos sistemas de monitoramento 
incluem hábitat, benefícios acumulados no nível doméstico, HWC e eficácia da gestão da área protegida.
 
São necessários dados padronizados e temporários em toda a extensão do KAZA TFCA. As ferramentas 
tecnológicas são muito importantes para monitorar dados e gerenciar informações dentro do KAZA TFCA, 
mas colaboração e parcerias são fundamentais para garantir que eles gerem informações padronizadas e 
avaliem impactos críticos. As seguintes recomendações surgiram da sessão:

 � Melhorar a capacidade em todos os níveis para usar tecnologias;
 � Desenvolver ferramentas e protocolos harmonizados de coleta, gerenciamento e compartilhamento de 

dados; E 
 � Relatório de Publicação do Estado do KAZA TFCA.

9.8 Discussão, comentários e perguntas
 
Uma série de perguntas e comentários foram enviados diretamente 
aos apresentadores e durante a sessão de discussão, resumido abaixo:
 

 � design do sistema de áreas protegidas deve ser revisado 
considerando as ameaças novas e diferentes enfrentadas? 

 � Os custos de proteger as áreas centrais podem ser reduzidos ao 
envolver as comunidades envolventes. 

 � Países em que os produtos ilegais são consumidos, fora da África 
e o KAZA TFCA, devem assumir a liderança no envolvimento dos 
consumidores. 

 � É urgente prestar atenção para garantir recursos suficientes para 
implementar as várias estratégias que foram desenvolvidas. 

 � A importância das abordagens multi-agências para combater a 
criminalidade da vida selvagem foi discutida extensamente. 

 � As estratégias de alto nível devem ser complementadas por 
iniciativas de nível local. 

 � Um grande desafio é garantir cenas de crime e reunir provas que 
possam aguentar durante a acusação. 

 � A aplicação da lei deve ser orientada pela inteligência. 
 � O tráfico interno de produtos também deve ser considerado. 
 � O envolvimento com o setor de transportes (terra, ar e mar) é 

crítico. 
 � Também é importante rastrear e divulgar atividades bem-sucedidas 

de aplicação da lei para criar dissuasões para os caçadores prestes.
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10.2 Compreender as linhas de base, medir o impacto e as realidades da gestão de dados no 
contexto das ATFCs por Christine Mentzel

A Sra. Christine Mentzel, Directora Sênior de Programas da UICN, apresentou a importância do gerenciamento 
de dados e monitoramento adaptativo para o gerenciamento em paisagens transfronteiriças. É necessário 
uma gestão adaptável para saber se as ATFCs estão alcançando seus objectivos regionais e objectivos de 
conservação, sociais e econômicos. Os ingredientes da gestão adaptativa são: indicadores e quadro de 
monitoramento; Protocolos de coleta de dados; coleção de dados; compartilhamento de dados; gestão de 
dados; E análise. A gestão adaptativa deve ter dois resultados principais: 1) informações sobre o progresso 
em relação aos objetivos; Resultando em 2) adaptação de planos e gerenciamento. Na SADC há uma série 
de estruturas existentes para o monitoramento em TFCAs, incluindo o programa ATFC da SADC, tratados 
ATFC individuais, IDPs e planos de gerenciamento conjunto. No entanto, muitos desafios são enfrentados, 
incluindo protocolos inconsistentes de coleta de dados, padronização de dados e tratamento de dados 
confidenciais.
 
A ferramenta de avaliação desenvolvida pela Peace Parks Foundation (Figura 22: Ferramenta de Avaliação 
de Desenvolvimento de ATFC (C.Mentzel)) é projetada para avaliar o progresso no estabelecimento 

Figura 22: Ferramenta de Avaliação de Desenvolvimento ATFC (C.Mentzel)

e desenvolvimento de ATFCs, estabelecer melhores práticas de TFCAs que progrediram, compartilhar 
experiências com outras ATFCs, E identificar fatores que retardaram o progresso no estabelecimento e 
desenvolvimento de ATFCs.

Dentro da ATFC KAZA, foram identificados vários indicadores biológicos e socioeconômicos chave (agrupados 
em turismo, HWC, uso do solo, cobertura do solo, socioeconômico, população de espécies, infra-estrutura, 
conservação / integridade do ecossistema) a partir de ATFC KAZA operacional e Documentos estratégicos 
e uma ferramenta de mapeamento interactivo on-line para analisar as mudanças nos indicadores-chave ao 
longo do tempo está em desenvolvimento. O objetivo final é produzir relatórios regulares do Estado de 
KAZA.
 
Uma série de ferramentas são usadas em PCs KAZA TFCA, como MOMS (Sistema de Monitoramento 
Orientado a Gerenciamento), SMART (Ferramenta de Monitoramento e Relatórios Espaciais) e MIKE 
(Monitoramento da Matança Ilegal de Elefantes), entre outros. As lacunas no sistema de monitoramento 
incluem o monitoramento do impacto no habitat, os benefícios acumulados no nível doméstico, HWC e 
eficácia da gestão da área protegida. Os objetivos globais para o programa de monitoramento são para o 
quadro de indicadores KAZA TFCA ser amplamente conhecido e usado por todos os PCs e seus parceiros; 
Protocolos de coleta de dados a serem estabelecidos para indicadores-chave; Política de compartilhamento 
de dados e / ou acordos a serem estabelecidos; Todas as PCs, pesquisadores e outras partes interessadas 
para disponibilizar dados relevantes; E um sistema on-line a ser estabelecido para permitir o acesso fácil a 
informações relevantes sobre tendências e status de indicadores-chave.

10.3 A pesquisa de base socioeconômica para ATFC KAZA por Mbiganyi Frederick Dipotso

Mbiganyi Frederick Dipotso, gestor de programas do Secretariado, apresentou os resultados do levantamento 
de linha de base socioeconômica ATFC KAZA. O desenvolvimento rural sustentável e a melhoria dos meios 
de subsistência através de benefícios derivados de recursos naturais e recursos culturais é um dos resultados 
previstos do ATFC KAZA. Para medir o impacto dos programas ATFC KAZA, realizou-se uma pesquisa de 
base socioeconômica para o ATFC KAZA de dezembro de 2014 a janeiro de 2015, usando uma ferramenta 
de estrutura de meios de subsistência que descreve os principais fatores que afetam o sustento das pessoas. 
O objetivo era obter dados de base sobre os meios de subsistência no nível doméstico nas áreas rurais e 
desenvolver um conjunto de indicadores chave como base para o monitoramento futuro. Os atributos do 
quadro de subsistência incluem recursos humanos, naturais, físicos, financeiros e sociais.
 
Uma amostra de 2-3% da população foi pesquisada com 1.565 entrevistas domiciliares e 76 entrevistas 
comunitárias. A pesquisa afirmou que as cinco PCs são em grande parte rurais / agrícolas, envolvidas em 
culturas agrícolas, gado, colheita de recursos naturais e pesca, com o Botswana e a Namíbia envolvidos 
mais fortemente no turismo. No Zimbabwe, há maior engajamento na agricultura, particularmente produção 
de vegetais e frutas para mercados locais. Existe um uso considerável de material local na construção de 
estruturas residenciais. Os tamanhos de domicílio são geralmente menores (o Zimbabwe teve o maior) e o 
nível de educação varia (Angola muito baixa, Botswana e Zimbabwe mais alto).Mesmo em áreas com níveis 
de ensino superior, os chefes de família geralmente estão envolvidos em mercados agrícolas ou informais. 
As ameaças mais comuns aos ativos de subsistência mencionados em quase todas as PCs são HWC, saúde 
humana, saúde animal, inundações, seca e chuvas variáveis.
 
A maioria das comunidades rurais dentro da KAZA TFCA estão localizadas em áreas com altas oportunidades 
de turismo, mas geralmente não podem se beneficiar desses recursos. O desenvolvimento de capacidades 
no desenvolvimento e gestão das empresas de turismo é, portanto, uma das principais necessidades de 
muitas comunidades em toda aATFC KAZA. A mitigação da HWC também é criticamente necessária para 
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reduzir HWC, aumentar a tolerância e suportar a coexistência. As atividades que abordam diretamente 
as necessidades socioeconômicas das comunidades da TFCA são importantes, particularmente através do 
aumento do capital humano e da criação de mais oportunidades para empreendimentos turísticos. AATFC 
KAZA deve continuar a encontrar formas de melhorar o engajamento / envolvimento da comunidade na 
gestão dos recursos naturais e o aumento dos benefícios para as comunidades.
 
Foi desenvolvido um Manual de Inquérito aos Meios de Vida e um Manual de Monitorização Socioeconómica, 
e uma avaliação rápida anual, bem como uma revisão intercalar após três anos, com repetição completa da 
pesquisa após cinco anos.

10.4 Ferramentas existentes de criação de dados e gestao de dados e captura de dados para 
KAZA

Sr. Craig Beech, Sra Marina Faber, Sr. Brennan Walsh, Sr. Kingsley Payne, Sr. Denton Joachim, Sra. Arlene Herbst 
e Sr. Nico Grundlingh
 
O Sr. Craig Beech, Gerente de Sistemas de Informação para a Fundação dos Parques da Paz, analisou o 
futuro passado, presente e potencial do gerenciamento de dados no ATFC KAZA. Quando o ATFC KAZA 
começou, a captura e gerenciamento de dados foi uma tarefa gigantesca considerando a história da região e 
a enorme diversidade nos cinco PCs. Agora existe uma melhor compreensão da situação e deve ser coletada 
no Relatório do Estado de KAZA. No entanto, ainda são necessários dados padronizados e temporários 
em toda a extensão Da ATFC. Olhando para o futuro, é importante estabelecer sistemas de engajamento 
e ter um sistema claro de monitoramento e avaliação para aATFC. O SMART está sendo utilizado, apoiado 
por nove ONGs e vinculado pela SMART Connect. Embora a introdução de novas ferramentas e softwares 
seja bem-vinda, é fundamental compreender como elas se encaixam no sistema de monitoração e avaliação 
abrangente e garantir que sejam aplicadas de forma consistente em todos os PCs. Há também a necessidade 
de colaborar e juntar ferramentas juntas nos grupos de trabalho apropriados.  

10.5 Colaborando para a conservação: o caso da KAZA Carnivore Conservation Coalition 
pelo Dr Kim Young, Mbiganyi F. Dipotso, o Dr. Paul Funston, o Dr. Rosemary Groom e o Dr. 
Russell Taylor

Dr. Kim Young, Diretor do Programa Cheetah Panthera, apresentados sobre a base de colaboração A KAZA 
Carnivore Conservation Coalition. Os grandes carnivores conduzem a estrutura e a função dos sistemas 
de savana. Como eles dependem de espécies de presas, uma guilda completa de carnívoros exige todos os 
tamanhos de guild herbívoro.Essas espécies também têm alto valor no turismo e conduzem uma grande 
parte da economia da vida selvagem. No entanto, eles enfrentam sérias ameaças, e sua faixa se retraiu 
significativamente nos últimos anos. O KAZA TFCA é a oportunidade mais importante para conservar grandes 
carnívoros em grandes paisagens em escala, com 20% da população de leões africanos, 25% da população 
de cães selvagens africanos e aproximadamente 50% da população de chitas selvagens. Reconhecendo a 
necessidade de mudar a escala de pensamento e atuação para garantir a relevância ecológica através das 
fronteiras, um workshop em outubro de 2015 estabeleceu a KAZA Carnivore Conservation Coalition, que 
inclui profissionais governamentais e não governamentais, com o objetivo de desenvolver um programa 
estratégico e unificado de Atividades focadas em resultados que garantirão uma rede de habitats chave e 
caminhos de conectividade para grandes carnívoros em todo o KAZA TFCA como veículo para elevar as 
comunidades. Oito caminhos de conectividade e cinco habitats chave foram identificados e categorizados em 
cinco áreas focais prioritárias de maior valor e maior necessidade. Cada área focal tem um grupo de trabalho 
associado encarregado de formular uma visão para a área, desenvolvendo um programa de atividades para 
atingir esses objetivos e a construção de projetos prioritários prontos para financiamento e implementação. 
Em última análise, todos esses planos formam um plano de ação estratégico unificado, focado em resultados 
para grandes carnívoros em toda a TFCA KAZA. Este plano estratégico permite que as eficiências sejam 

Figura 23: Projetos da Coalisão de Conservação de Carnívoro KAZA Fase 1 (K. Young)

maximizadas e a coalizão para buscar o financiamento como um grupo coeso de organizações de conservação 
e desenvolvimento trabalhando juntas sob um único guarda-chuva com um quadro estratégico claro. Também 
facilita a partilha de recursos e conhecimentos em 69 áreas focais de ATFC KAZA independentes da pegada 
operacional organizacional e monitoramento do progresso de forma padronizada. Desde junho de 2016, a 
Coalition é um grupo de sub-trabalho formal do Grupo de Trabalho de Conservação da KAZA. Quatro dos 
grupos de trabalho se conheceram e definiram a fronteira, a visão e o objetivo para a área focal, e prepararam 
um programa de atividades, bem como um conjunto de projetos prioritários e planos de ação associados 
(Figura 23: Projetos da Coalisão de Conservação de Carnívoro KAZA Fase 1 (K. Young)).

Áreas focais KAZA TFCA independentes da pegada operacional organizacional e monitoramento do 
progresso de forma padronizada.
 
Desde junho de 2016, a Coalition é um grupo de sub-trabalho formal do Grupo de Trabalho de Conservação 
da KAZA. Quatro dos grupos de trabalho se conheceram e definiram a fronteira, a visão e o objetivo para a 
área focal, e prepararam um programa de atividades, bem como um conjunto de projetos prioritários e planos 
de ação associados (Figura 23: Projetos da Coalisão de Conservação de Carnívoro KAZA Fase 1 (K. Young)).

10.6 Mapeamento da capa terrestre da KAZA: tendências, aplicação e uso por Miss Aurélie 
C. Shapiro, Craig Beech, Dr. Russell Taylor, Michael Schultz, Brit Reichelt-Zolho e Mark 
Thompson

Miss Aurélie Shapiro, Especialista em Sensoriamento Remoto da WWF Alemanha, apresentou sobre as 
possibilidades de monitoramento do KAZA TFCA usando o mapeamento da capa terrestre. Um grupo 
informal KAZA TFCA Remote Sensing e GIS, apoiado pela WWF e PPF, está em vigor. Uma linha de base 
da cobertura terrestre de 2005 foi estabelecida com 22 tipos de cobertura terrestre e o desenvolvimento 



73 74

State of KAZA Symposium 2016 Proceedings State of KAZA Symposium 2016 Proceedings

Figura 24: Mapeamento da capa terrestre no ATFC KAZA (WWF Alemanha)

de uma camada de “impacto humano”. As imagens de campo Landsat Global e as informações de campo 
são processadas usando o GLOBIL, o Portal de informações de Observação Global e de Biodiversidade do 
WWF para produzir mapas de cobertura de terra e analisar as mudanças ao longo do tempo (Figura 24: 
Mapeamento da capa terrestre no ATFC KAZA (WWF Alemanha)).

10.7 Uma ferramenta prática para o turismo: o KAZA Tourism Grid pelo Dr. Russell Taylor, 
o Sr. Clive Poultney, a Sra. Katharina Dierkes, o Sr. Craig Beech, a Srta. Aurélie Shapiro, o Sr. 
Fred Dipotso e o Sr. Richard Diggle

Miss Shapiro, Especialista em Sensoriamento Remoto da WWF Alemanha, também apresentou na Grade de 
Turismo KAZA TFCA, que está sendo desenvolvida como uma ferramenta prática para o KAZA TFCA para 
gerenciar e facilitar as oportunidades de turismo. Para atingir os objetivos da KAZA TFCA, desenvolveu-se 
uma estratégia de turismo, avaliou-se as rotas do turismo e realizou-se um estudo de barreira de turismo 
transfronteiriço. Material promocional e sinalização para a TFCA foi produzido, e foi criada uma Associação 
de Desenvolvimento do Turismo da KAZA.
 
O KAZA Tourism Grid serve como uma ferramenta para planejar e avaliar o turismo fornecendo: um 
inventário das operações de turismo dentro do KAZA TFCA e uma análise de lacunas; Uma compreensão 
abrangente e integrada das possibilidades de turismo KAZA TFCA; A capacidade de planejar esse potencial 
futuro; E uma visualização de ativos turísticos, que podem ser superados com atividades de conservação 
e desenvolvimento de KAZA TFCA. A grade é sustentada por uma base de dados que possui mais de 600 
instalações, informações auxiliares relacionadas, rotas turísticas importantes, WDAs e outras amenidades. É, 
portanto, uma rede viva e verdadeiramente transfronteiriça e totalmente interativa através de um site de 
acesso público (Figura 25: Acesso público à rede de turismo KAZA TFCA (A. Shapiro)).
 
Há uma série de idéias para avançar, incluindo: maior integração com o sistema de monitoramento KAZA 

TFCA; Incorporando a grade no site KAZA TFCA; Apoio a um especialista em turismo na Secretaria; 
Incentivando agências e lodges para atualizar suas informações; Incluindo notícias, vídeos, comentários, bem 
como fotos de viajantes 

10.8 Discussão, comentários e perguntas

Uma série de perguntas e comentários foram enviados diretamente aos apresentadores e durante a sessão 
de discussão, resumido abaixo:

 � As ferramentas de dados precisam estar especificamente ligadas a drivers e ameaças principais. 
 � O gerenciamento de dados deve ser tratado como uma prioridade e os recursos utilizados para suportar 

a coleta, gerenciamento e análise de dados. 
 � A pesquisa de base socioeconômica KAZA TFCA foi restrita a famílias rurais. Com os crescentes centros 

urbanos dentro do KAZA TFCA, é importante compreender o status socioeconômico das famílias urbanas 
também.

 � O modelo e processo da KAZA Carnivore Conservation Coalition é muito inovador e quebra os limites 
do “território” organizacional e nacional. 

 � Os limites de mudanças aceitáveis   precisam ser estabelecidos para que os sistemas de monitoramento 
possam desencadear ações de gerenciamento.

 � Há importantes problemas de sustentabilidade para essas iniciativas, que requerem altos níveis de 
conhecimento técnico e os programas de capacitação devem ser acompanhados do desenvolvimento e 
uso dessas ferramentas e sistemas.

 � Planejamento de cenários requer dados robustos, que agora estão começando a estar disponíveis.

Figura 25: Acesso público à rede de turismo KAZA TFCA (A. Shapiro)
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11. Sessão VIII: Planejando o Desenvolvimento do 
Sustentável Turismo

11.1 Resumo da sessão - De onde viemos, onde estamos agora e para onde vamos? 

A Sessão VIII, focada no desenvolvimento do turismo, consistiu em quatro apresentações, cobrindo a marca 
KAZA TFCA, a pilotagem da KAZA Univisa e as oportunidades de desenvolvimento do turismo regional na 
TFCA.
 
AATFC KAZA é um destino turístico notável. Os ativos naturais são significativos e incluem as Cataratas 
Vitória, o Rio Zambeze, o Delta do Okavango e 35 áreas protegidas em toda a KAZA TFCA, que são o lar 
de mais de metade dos elefantes africanos, rebanhos de búfalos, muitos orgulho de leões, florestas de teca, E 
florestas de savana. Os turistas vêm para o deserto e vastos espaços abertos, geralmente no safari de toda 
a vida para ver os “Grandes Cinco” em seus habitats, para ver belas paisagens e se envolver com diferentes 
pessoas e culturas.
 
O imenso potencial turístico daATFC ainda não foi realizado. Com diversos e únicos recursos naturais e 
culturais, poderia ser desenvolvido em um destino turístico mundial de premier.Aeroportos novos e atualizados 
fornecem parte da infra-estrutura necessária para impulsionar o turismo no TFCA, mas atualmente existem 
políticas de habilitação insuficientes para suportar esse desenvolvimento. A ATFC KAZA oferece uma incrível 
gama de produtos, em que a indústria do turismo está pronta para investir, dada a marca certa, políticas, infra-
estrutura e capacidades. As seguintes recomendações surgiram da sessão:

 � Implementar UNIVISA com mudanças recomendadas e com capacidade e financiamento adequados; 
 � Harmonizar políticas e taxas de imigração;
 � Desenvolver uma marca KAZA TFCA, com um hub identificado e acordado; E 
 � Apoiar desenvolvimento de capacidade e desenvolvimento de infra-estrutura para apoiar o aumento do 

tráfego e produtos de turismo.

11.2 Turismo no contexto da KAZA por David Glynn
 
David Glynn, presidente da África Albida Tourism (Pvt) Ltd fez uma apresentação sobre o turismo no KAZA 
TFCA. A propriedade KAZA TFCA tem uma gama significativa de produtos entre os cinco PCs, particularmente 
com aeroportos novos e atualizados. Os produtos naturais da KAZA TFCA incluem as Cataratas Victoria, 
o poderoso rio Zambezi, o delta do Okavango e as 35 áreas protegidas em toda a KAZA TFCA, que abriga 
quase 60% dos elefantes africanos, rebanhos de búfalos, leões, florestas de teca e florestas de savana. Os 
turistas vêm para o deserto e vastos espaços abertos, geralmente no “safari de uma vida” para ver os 
“Grandes Cinco” em seus habitats, para ver belas paisagens e se envolver com diferentes pessoas e culturas.
 
Os turistas chegam principalmente de fontes internacionais - Europa, América do Norte, Ásia, Australásia, 
Oriente Médio e América Central e do Sul. As chegadas de turistas da Victoria Fall em 2015 totalizavam 
aproximadamente 490 mil, dos quais 320 mil eram chegadas internacionais. Um dos fatores mais críticos é o 
acesso ao transporte e o verdadeiro trocador de jogos para a região é o Aeroporto Victoria Falls, que agora 
pode aceitar qualquer aeronave de corpo largo atualmente fabricada.
 
A ATFC KAZA precisa de um plano de marketing de destino consolidado e bem equipado, juntamente com 
uma identidade de marca clara. A identificação de um único gateway também ajudará, e Victoria Falls é um 
forte candidato com base em sua marca existente e acessibilidade. O KAZA TFCA também precisa melhorar 
a capacidade dos turistas de atravessar as fronteiras, melhorando a facilidade de acesso e os costumes e a 
imigração de recursos adequados. Ele recomendou que o KAZA UNIVISA fosse reintegrado com urgência.
 
Os princípios sustentáveis   são essenciais para permitir que todos os constituintes do KAZA TFCA utilizem 
com sucesso, enquanto continuam a preservar, o KAZA TFCA completo.
 

11.3 DEG: financiamos oportunidades: KAZA - setor privado aloja conceitos por Valentino 
Ziesler

 
Valentino Ziesler, vice-presidente de hospitalidade e turismo com DEG (KfW), apresentou sobre as 
oportunidades de financiamento disponíveis e as barreiras para melhorar o turismo no KAZA TFCA.A DEG 
está buscando alojamentos em toda a KAZA TFCA para encontrar os parceiros certos com experiência, 
integridade, uma cultura de serviço forte e uma ideologia ecológica.A DEG financia investimentos de acordo 
com os padrões ambientais e sociais internacionais que têm impactos de desenvolvimento positivos no 
terreno. O objetivo geral é atrair investidores internacionais e colocar uma estrutura de financiamento 
bancável para hospedagens sustentáveis   nos cinco PCs.
 
Uma estratégia-chave é amarrar lodges em pacotes de veículos de investimento maiores, incluindo hotéis da 
cidade, sempre que possível, obter a massa crítica para o investimento total. A assistência técnica também 
pode ser prestada para educação no setor hoteleiro, energia e eficiência da água, compostagem orgânica e 
soluções de resíduos, produção agrícola local, transporte e logística de armazenagem. Embora tenha havido 
discussões frutíferas até à data, o feedback dos potenciais investidores é lento.
 

11.4 Relatório sobre a implementação do projeto KAZA UNIVISA da Zâmbia-Zimbábwe por 
Tembo Noel Mgugu e Whiteson Chavula

 
O Sr. Temba Noel Mgugu, Chefe da Secção de Visto para Zimbabwe Imigração e Sr. Whiteson Chavula, Diretor 
Adjunto de Imigração da Zâmbia, apresentaram sobre a implementação do projeto piloto UNIVISA, que 
decorreu de 28 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2015.
 
A Zâmbia eo Zimbábue co-organizaram a Assembléia Geral da Organização Mundial do Turismo em 2013, 
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onde os delegados viajaram perfeitamente nas fronteiras. Usando essa experiência,
 
Foram realizadas reuniões para discutir uma UNIVISA, que foi lançada em novembro de 2014. Os objetivos 
eram: promover o turismo, facilitando o movimento mais fácil e econômico dos turistas entre os dois países; 
Para estimular a integração econômica e regional, bem como o aumento das chegadas de turistas para 
a região; Para facilitar o movimento de turistas internacionais na região para aumentar a participação de 
mercado e as receitas da região no mundo; E para melhorar o valor eo volume de viajantes, aumentando os 
benefícios a jusante, como o emprego.
 
O UNIVISA foi utilizado nos seguintes portos de entrada: o Aeroporto Internacional de Harare, o Aeroporto 
Internacional Kenneth Kaunda, o Aeroporto Internacional de Cataratas Victoria, o Aeroporto Internacional 
Harry Mwanga Nkumbula e as fronteiras terrestres de Victoria Falls e Kazungula.
 
Uma série de desafios foram experimentados, incluindo; Disponibilidade insuficiente de consumíveis, 
especialmente para impressoras; Treinamento inadequado; Geração de relatório pesada e demorada; O 
aplicativo não possuía todas as funções necessárias; Incapacidade do equipamento para lidar com o tráfego 
pesado e precisava ser armazenado separadamente todas as noites; Nenhum servidor de backup.
 
Tendo em conta esses desafios, os dois países estão negociando acordos revisados   para permitir que o 
UNIVISA retome.Uma recomendação chave é que o sistema UNIVISA deve Seja integrado ao sistema de 
gerenciamento de fronteira existente.Os principais recursos são necessários para instituir isso, muito além 
dos orçamentos de qualquer país.

11.5 Desenvolvendo e comercializando a marca KAZA TFCA por Felix Chaila e Miss Shareen 
Thude Felix Chaila, 

CEO da Agência de Turismo da Zâmbia, apresentou sobre a importância de desenvolver e comercializar 
uma marca KAZA TFCA. Isso significa passar da identificação do KAZA TFCA como um programa de 
conservação para um destino turístico global. Branding é fundamental para comunicar a existência de um 
produto ou serviço em um mercado muito competitivo. Uma marca KAZA TFCA aumentaria o valor para PCs 
e parceiros turísticos, destacando a essência da região e comunicando que a soma é maior que suas partes. 
Alguns exemplos de marca regional de sucesso incluem as Montanhas Virunga e o Caribe. Há confusão entre 
os mandatos sobrepostos da KAZA TFCA, Boundless Southern Africa, Organização Regional de Turismo da 
África Austral (RETOSA) e SADC, que precisa ser resolvido. As organizações nacionais de turismo podem 
integrar a KAZA TFCA em atividades de marketing, fornecer relações públicas e mídia, uma plataforma para 
recursos compartilhados, habilidades e comunicação. Os decisores políticos precisam harmonizar as políticas, 
em particular a imigração e os vistos, padronizaram protocolos de cruzamento turístico, práticas comuns e 
produtos transfronteiriços. A marca bem sucedida exigirá um esforço robusto de diversificação de produtos 
para oferecer uma experiência de vários produtos, aumentando assim a duração da estadia e o valor gasto. 
Uma base de produtos mais ampla também aumenta a base de mercado. No entanto, existem problemas que 
afetam a diversificação de produtos, com integração e embalagem de produtos limitadas, silos construídos 
em torno de mercados de turismo de países membros e facilitação de movimentos turísticos gratuitos entre 
países. Para construir uma marca KAZA TFCA, é necessário implementar uma estratégia de comunicação e 
advocacia, desenvolver uma estratégia de marca KAZA TFCA e estratégia de marketing associada, diversificar 
produtos, enfrentar a escassez de habilidades através de políticas apropriadas e garantir recursos adequados 
da Secretaria. 

11.6 Discussão, comentários e perguntas 

Uma série de perguntas e comentários foram enviados diretamente aos apresentadores e durante a sessão 
de discussão, resumidos abaixo: 
Criar consciência aos políticos sobre as possibilidades apresentadas pela KAZA TFCA como marca de turismo 
é essencial, juntamente com a Apoio que é necessário para garantir a sua sustentabilidade. 
O turismo comunitário deve acontecer fora dos centros rurais que exigem mais investimentos. 
Ligar o hub a destinos adicionais é crítico e preparar rotas “de fácil acesso”, inclusive através de aeronaves 
leves. 

A comunicação entre os governos e as agências de marketing é crítica, especialmente no contexto de uma 
mudança de política, por exemplo, a suspensão ou reabertura da KAZA UNIVISA. 
O branding deve beneficiar todos os jogadores, aumentando as sinergias e criando novas oportunidades. 
O orçamento e o tempo necessários para desenvolver uma marca de guarda-chuva não devem ser 
subestimados, especialmente se não só vai servir seu objetivo de marketing, mas também ser totalmente de 
propriedade de todas as partes interessadas. 

O aeroporto Victoria Falls atualizado servirá como trocador de jogos e a região deve se preparar para o 
aumento dos volumes de turistas.
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O Dr. Morris Mtsambiwa, Director Executivo da Secretaria, observou que os três dias de discussão no 
Simpósio incluíram forte participação de líderes políticos e líderes tradicionais, tanto de pesquisadores como 
de membros da comunidade. A história da KAZA TFCA e o trabalho até à data em conservação, turismo 
e comunicação e desenvolvimento comunitário foram examinados para fornecer contexto para discussões. 
Quarenta e seis apresentações em sete sessões de trabalho, estruturadas em torno do Master IDP, forneceram 
informações profundas sobre o trabalho que está sendo realizado em toda a KAZA TFCA e o caminho a 
seguir para realizar plenamente o sonho KAZA TFCA. Informações adicionais de 30 pôsteres expuseram 
participantes do Simpósio para projetos importantes realizados em toda a TFCA. Três painéis de discussão e 
um discurso sobre o papel das autoridades tradicionais proporcionaram oportunidades de debate rico.
 
Ele convidou cinco participantes a oferecer observações de encerramento: Paul Zyambo, Director de 
Parques Nacionais e Vida Selvagem, Zâmbia; Sr. Alec Dangare da Unidade TFCA em ZIMPARKS, Zimbabwe; 
Miguel Mario Ndawanapo, Diretor Nacional da KAZA TFCA, Ministério dos Hotéis e Turismo, Angola, Elias 
Magosi, Secretário Permanente do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Naturais, Conservação e Turismo, 
Botswana e Colgar Sikopo, Diretor da Direção de Vida Selvagem e Parques Nacionais, Namíbia. Abaixo estão 
algumas das observações feitas:

 � A ATFC KAZA não é de 70% de comunidades, é 100% de comunidades
 � - tudo o que está sendo feito é em benefício das pessoas e dos ecossistemas em que confiam. 
 � ATFC KAZA requer o engajamento de todos os sectores, incluindo o setor privado, particularmente com a 

crescente ameaça das mudanças climáticas. Isso exige a venda da idéia do KAZA TFCA aos departamentos 
do Tesouro. A estratégia de engajamento das partes interessadas da KAZA TFCA foi desenvolvida e agora 
precisa ser implementada. A confiança entre o governo, as comunidades e outros parceiros deve continuar 
a ser construída. 

 �  O programa TFCA deve abranger não só os recursos naturais, mas também os recursos culturais. 
 �  Embora o KAZA TFCA ainda dependa do financiamento dos doadores e provavelmente fará algum 

tempo, o foco deve mudar para a sustentabilidade e a estratégia de sustentabilidade financeira que foi 
desenvolvida precisa ser implementada. Embora o financiamento para a aplicação da lei seja em grande 
parte a nível nacional, a estratégia SADC LEAP representa uma oportunidade para levantar fundos para 
abordagens regionais e para complementar as necessidades nacionais. 

 �  Uma grande quantidade de informações úteis foi discutida ao longo de três dias e agora é necessário 
atuar sobre esta informação e divulgar sucessos até à data. 

 � Sem metas e resultados específicos, é difícil avaliar o progresso até o momento e fazer os ajustes 
necessários para garantir o sucesso.

 
O Dr. Mtsambiwa fez um voto de agradecimento a várias pessoas e organizações que trabalharam para tornar 
o Simpósio um sucesso:

 � Os Comitês Organizadores e Técnicos, em particular Nidhi Ramsden, Russell Taylor, Shirley Atkinson, 
Frederick Dipotso, Loraine Bewsher, Professor Nambota, Ingrid Otukile, Colgar Sikopo, Paul Bewsher, 
Godfrey Mtare, Steve Osofsky e o resto da equipe, incluindo o PC Representantes. 

 � Parceiros de financiamento, em particular KfW, PPF, WWF, AHEAD e Ecoexist. 
 � Victoria Falls Safari Lodge para hospedar o evento e ser tão receptivo às necessidades do delegado.

 
Angola, como país de coordenação ATFC KAZA, fez um voto de agradecimento à Secretaria e ao Zimbabwe 
por hospedagem. Finalmente, o Sr. Joseph Shoko, Director do Ministério do Meio Ambiente, Água e Clima do 
Zimbábwe fez observações, disponível no Anexo 3, encerrando formalmente o Simpósio.

12. Sessão IX: Onde venemos, onde estamos agora e para 
onde estamos? Resumo, Discussão e Recomendações, e 
Observações de encerramento..
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 Title First name Last name Position Organization Country Contact number Email
1 Dr Tempe Adams Research 

Coordinator
Elephants Without Borders Botswana 267 74143315 tadams@elephantswithoutborders.org

2 Mr Jose Andre Provincial Director Ministry of Hotels and 
Tourism

Angola 244923717936 jo.kilu24@gmail.com

3 Mr Custodio Armando Institutional 
Communication

Goverment of Malanje Angola 244912620164 c.farmando@hotmail.com

4 Mrs Shirley Atkinson Assistant Director AHEAD / WCS USA +17 75 843 8498 satkinson@wcs.org
5 Mr Raymond Bako Minister’s Aid Ministery of Environment, 

Water and Climate
Zimbabwe 263 772954629 raymondbako@gmail.com

6 Mr Michael Banda Officer in Charge Immigration Zambia 260977944662 bmichaelbanda17@yahoo.com
7 Mr Tuelo Bapedi Student University of Botswana Botswana 26771482395 tbapedi@ub.ac.bw
8 Mr Francisco Baptista Owner Mangais Golf Course Angola 244923300543 ffaisca@mangais.com
9 Mrs Helena Baptista Manager Mangais Golf Course Angola 244924088188 lenafb@gmail.com

10 Mr Joao Mayembe Baptista Liaison Officer Ministry of Hotels and 
Tourism

Angola 244998908502 joaomayembe.baptista@gmail.com

11 Honourable Paulino 
Domingos

Baptista Minister Ministry of Hotels and 
Tourism

Angola   

12 Mrs Paulino 
Domingos

Baptista Wife to Honourable 
Minister

 Angola   

13 Mr Sport Beattie CEO Game Rangers 
International (GRI)

Zambia 260976068183 sport@gamerangersinternational.org

14 Mr Craig Beech Information Systems 
Manager

Peace Parks Foundation South Africa 27823758815 cbeech@ppf.org.za

15 Mr Loraine Bewsher Planner Peace Parks Foundation Angola 5521244558 ppp@lo.co
16 Mr Paul Bewsher Programme Manager Peace Parks Foundation South Africa 27832517890 paul@ppf.org.za
17 Miss Lisa Blanken TFCA Network 

Advisor
GIZ Botswana 26772817577 lisa.blanken@giz.de

18 Mr Manuel Bollmann GIZ - CIM Integrated 
Expert

Fair Trade Tourism South Africa 27720366619 manuel@fairtrade.travel

19 Mr Hilton Britten Project Manager Glory Media Zimbabwe 263 772870212 hilton@earth.co.zw
20 Mr Chris Brooks Deputy Director SAREP Botswana 26771371623 cbrooks@SAREPmaun.com
21 Mr Markus Burgener Senior Programme 

Officer
TRAFFIC South Africa 27827809938 markus.burgener@traffic.org

22 His 
Excellency

Achim Burkart Ambassador Embassy of the Federal 
Republic of Germany 

Zambia   

23 Mr Godfrey Buzuzi Personal Assistant Ministery of Environment, 
Water and Climate

Zimbabwe 263 773437416 buzuzigodfrey21@gmaiol.com

24 Mr Simbarashe Bwititi Environmental Officer Ministery of Environment, 
Water and Climate

Zimbabwe 263717685885 tubwititi@gmail.com

ANEXO 1 – Lista de Participantes

mailto:markus.burgener@traffic.org
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25 Mr Jorge Calado Director of 
Gabinet of Media 
and Institutional 

Marketing

Ministry of Hotels and 
Tourism

Angola 244923112715 jorgeluceucalado@hotmail.com

26 Dr Alexandre Caron Researcher CIRAD Mozambique 258844640639 alexandre.caron@cirad.fr
27 Mr John Carter Assistant Project 

Manager
Elephant Connection 

Research Project
Zambia 260971013562 john@elephantconnection.org

28 Dr Kerryn Carter Project Manager Elephant Connection 
Research Project

Zambia 260971013562 kerryn@elephantconnection.org

29 Mrs Seele Chabata District Performance 
Improvement 
Coordinator

Office of the District 
Commissioner

Botswana 26771285116 schabata@gov.bw

30 Mr Felix S Chaila CEO Zambia Tourism Agency Zambia 260 977778284 felix.chaila@zambia.travel
31 Dr Columbas Chaitezvi Chief Wildlife 

Veterinary Officer
Government Veterinary 

Services
Zimbabwe 263777457484 colchaitezvi@gmail.com

32 Mr Moses Chakanga SADC Technical 
Advisor

SADC GIZ Botswana 26772115309 moses.chakanga@giz.de

33 Mr Whiteson Chavula Deputy Chief 
Immigration Officer

Department of 
Immigration

Zambia 260979844230 whitesonchavula@gmail.com

34 Mrs Kudakwashe Chigodo TFCA Programme 
Officer

Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263773319480 kchigodo@zimparks.co.zw

35 Mr David Chikwanda Security-Angolan 
Minister

CIO Zimbabwe 263 774495245 davidchikwanda@gmail.com

36 Mr Chandamali Chimangata Officer Immigration Zambia 260907682961 lbewsher@ppf.org.za
37 Mrs Sofie Chimba Marketing Zimbabwe Tourism 

Authority
Zimbabwe 263718972034 solphy@ztazim.co.zw

38 Mr Antonio Chipita Executive Director ACADIR Angola 244931379906 antoniochipita2012@gmail.com
39 Mr Tichaona Chiweshe Accountant KAZA Secretariat Botswana 26775705946 tichawonac@gmail.com
40 Dr Eben Chonguica Executive Director OKACOM Botswana 26771342241 ebenc@okacom.org
41 Miss Rosa Cruz Director Ministry of Hotels and 

Tourism
Angola 244923359021 ragcruz20@gmail.com

42 Prof David Cumming Advisor University of Cape Town / 
AHEAD

Zimbabwe 2634776497 cumming@icon.co.zw

43 Mr Manuel Da Silva Counsellor Angola Embassy in 
Botswana

Botswana 26777139757 kenembila@hotmail.com

44 Mr Alec Dangare National TFCA 
Coordinator

Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263772436686 adangare@yahoo.co.uk

45 Ms Jessica Dawson General Manager Victoria Falls Wildlife Trust Zimbabwe 263712230845 jessica@vicfallswildlifetrust.org
46 Mr Richard Diggle CBNRM / Business WWF Namibia Namibia 264813033210 rwdiggle@wwf.na
47 Mr Mbiganyi 

Frederick
Dipotso Programme Manager KAZA Secretariat Botswana 2676251269 fmdipotso@hotmail.com

48 Mr Antonio Domingos Minister Councillor Angola Embassy to Zambia Zambia 260973652462 antoniodomingos1952@hotmail.com
49 Miss Kudzai Dzinavatonga Principal 

Administrative Officer
Ministry of Tourism and 

Hospitality Industry
Zimbabwe 263716049757 kdzinavatonga@gmail.com

50 Mr Antonio Evaristo President Businessman Angola 244923320485 Evaristo.kapunga@hotmail.com

mailto:jessica@vicfallswildlifetrust.org
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51 Mr Daniel Faustino Deputy Director 
General

Ministry of Transport Angola 244923400390 danyfaustino59@gmail.com

52 Mr Steve Felton Communications WWF Namibia Namibia 264811276402 sfelton@wwf.na
53 Mr Joaquim Fernandes Interpreter Vickstrom Zimbabwe 263773949378 qwimfe@mail.com
54 Dr Michael Flyman Chief Wildlife Officer Ministry of Environment, 

Natural Resources, 
Conservation and Tourism

Botswana 26771349099 mflyman@gov.bw

55 Dr Chris Foggin Veteranarian Victoria Falls Wildlife Trust Zimbabwe 263712631588 cfoggin@zol.co.zw
56 Dr Paul Funston Senior Director Panthera USA  27 837040215 pfunston@panthera.org
57 Dr Patience Gandiwa International 

Coordinator - 
GMTFCA

Peace Parks Foundation South Africa 263772916988 patience.gandiwa@gmail.com

58 Mr Joao Diogo Gaspar PCA MCENTER2.SA Angola 244923356506 jdgglobal28@gmail.com
59 Mr David Glynn Managing Director Africa Albida Zimbabwe  dave@africaalbida.co.zw
60 Mr Philipp Goeltenboth Director Africa & 

South America
WWF Germany Germany 4915118854997 philipp.goeltenboth@wwf.de

61 Mr Tawanda Gotosa Technical Advisor, 
TFCAs

SADC Secretariat Botswana 267 73104936 tgotosa@sadc.int

62 Dr Rosemary Groom Southern African 
Coordinator

RWCP - Zoological 
Society of London

Zimbabwe 263776844485 rosemary-rwcp@zsl.org

63 Mr Christian Gruen Head of Cooperation German Embassy - 
Windhoek

Namibia 26461273100 wz-1@wind.diplo.de

64 Mr Gunther Haase Technical Forestry 
Advisor

KfW Germany 496974313735 guenther.haase@kfw.de

65 Mrs Britta Hackenberg Head of Projects Namibia Nature 
Foundation

Namibia 264813328327 bh@nnf.org.na

66 Miss Lise Hanssen Project Coordinator Kwando Carnivore Project Namibia 264 811294060 carnivores@iway.na
67 Miss Zelna Hengari Managing Director Namibia Wildlife Resorts Namibia 264811278512 zhengari@nwr.com.na
68 Dr Richard Hoare Human Elephant 

Conflict Working 
Group Chair

IUCN/SSC African 
Elephant Specialist Group

Zimbabwe 263771052888 rhwildlife@gmail.com

69 Dr Frank Hofmann Head of Cooperation German Embassy -  Lusaka Zambia 260972744273 wz-1@lusa.diplo.de
70 Mrs Catherine Hove Tourist Officer Zimbabwe Parks and 

Wildlife Management 
Authority

Zimbabwe  263 773473128 cathrinehove@yahoo.com

71 Mr Edward Humphrey Procurement Advisor KAZA Secretariat Botswana 264 81 2834629 edward.rf.humphrey@gmail.com
72 Mr Elliot Hungwa Technician Vickstrom Zimbabwe 263772914052 ehungwa@gmail.com
73 Miss Hilde IIleka CBNRM Ministry of Environment 

and Tourism
Namibia 264813028883 hilde.iileka@met.gov.na

74 Miss Naambo 
Josephine

Iipinge Control Warden Ministry of Environment 
and Tourism

Namibia 264814079835 andthose@yahoo.com

75 Mr Isaias Iiyambo Activity Guide 
Manager

Namibia Wildlife Resorts Namibia 264812624677 iiiyambo@nwr.com.na

76 Mr Denver Jaramba Mission Driver Namibian Embassy Harare Zimbabwe 263772764869 djaramba@rocketmail.com
77 Mr Brian Jones Consultant Environment and 

Development Trust
Namibia 264811280804 bjones@edt.com.na

78 Mr Charles Jonga Director CAMPFIRE Zimbabwe 263772599102 cjonga@yahoo.com

mailto:dave@africaalbida.co.zw
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79 Mr Fernando Julio Supporting Staff Angola Embassy to 
Zimbabwe

Zimbabwe 263772276424 vtengende@gmail.com

80 Nduna Fredrick Kabala Senior Councillor Traditional Authority Namibia 2603447446 None
81 Mr Bemmett Kahuure Deputy Program 

Manager
Nam North Eastern Parks 

Program Three
Namibia 264811293459 bk@nnf.org.na

82 Mr Tom Kalimukwa Officer in Charge Immigration Zambia 260717528 Kalimukwatom@yahoo.com
83 Miss Mwendalubi Kalinda Fisheries 

Development Officer
Namibia Nature 

Foundation
Zambia 260976289726 mwenda@nnf.org.na

84 Mr Domingos Kamavo Inspector-General Ministry of Hotels and 
Tourism

Angola 244912502723 ginspminhotur@hotmail.com

85 Mr Chipango Kamboyi Conservation & 
Wildlife Management 

Field Officer

WWF Zambia Zambia 260979908180 ckamboyi@wwfzam.org

86 Mr John Kamwi TBNRM Coordinator IRDNC Namibia 264815618922 johnkamwi64@gmail.com
87 Mr Apollinaris Kannyinga Deputy Director Ministry of Environment 

and Tourism
Namibia 264811464788 apollinaris.kannyinga@met.gov.na

88 Mr Brighton Kaonga Deputy Officer in 
Charge

Immigration Zambia 260979519580 kaongabrighton@yahoo.com

89 Mr Malvern Karidozo Research Officer Connected Conservation Zimbabwe 263776029639 mkmalvern@gmail.com
90 Mr Evans Kaseke Programme Manager Zambezi Watercourse 

Commision
Zimbabwe 2634253361 evans@zambezicommision.org

91 Mr Bernard Kasekete Interpreter Vickstrom Zimbabwe 263772405274 enquiries@vickstrom.co.zw
92 Mr Evans Katiyo System Adminstrator/ 

Graphic Designer
Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263785720860 evanskatiyo@gmail.com

93 Mr Sydney Kawadza Reporter The Herald Zimbabwe 263772942969 sydney.kawadza@zimpapers.co.zw
94 Mr Sediegeng Kgamane Paramount Chief Ngwato Chiefdom Botswana 26771423900 jmlazie@gmail.com
95 Honourable Tshekedi Khama Minister Ministry of Environment, 

Natural Resources, 
Conservation and Tourism

Botswana   

96 Mr Piet Kleffmann Head of Division, 
Governance and 

Natural Resources

KfW Germany 4915259430537 piet.kleffmann@kfw.de

97 Ms Doris Kofi Senior Marketing 
Manager (Domestic)

Zambia Tourism Agency Zambia 260211229087 doris.kofi@zambiatourism.org.zm

98 Mr Eduardo Kondua First Secretary Angola Embassy to 
Zimbabwe

Zimbabwe 263777276311 didierdchamp@yahoo.com

99 Mr Eugen Siwombe Kudumo Chief Ukwangali Chieftainship Namibia 264816025123 eksyoyo@gmail.com
100 Mr Irvine Kunene Director Natural 

Resources
Ministery of Environment, 

Water and Climate
Zimbabwe 263712431123 kunene.irvin@gmail.com

101 Mr Phillip Kuvawoga Wildlife Specialist WWF Zimbabwe Zimbabwe 263773923279 pkuvawoga@wwf.org.zw
102 Mr Chris Kwandu Vice Chairperson, 

VAG - Kasaya
Simalaha Community 
Wildlife Conservancy

Zambia 260977890256 chriskwandu@gmail.com

103 Mr Mike La Grange Consultant Free Lance Wild Life 
Consultant

Zimbabwe 263772400850 mhiripiribomber@gmail.com

104 Miss Kelly Landen Programme Manager, 
Co-Director

Elephants Without Borders Botswana 26776658212 klanden@elephantswithoutborders.org

105 Mr Godfil Langa Interpreter Vickstrom Zimbabwe 263773438657 gr.langa@gmail.com

mailto:doris.kofi@zambiatourism.org.zm
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106 Miss Kamogelo Letlotla District officer 
development

Office of the District 
Commissioner

Botswana 26771485286 kmletlotla@gov.bw

107 Dr Pauline Lindeque Manager AGRA ProVision Namibia 264811272978 paulinel@agra.com.na
108 Mr Robin Lines PHD Researcher University of Kent United 

Kingdom
447456250447 rl291@kent.ac.uk

109 Mr Rui Lisboa Liaison Officer KAZA Angola 244928591108 jjorgerui@hotmail.com
110 Dr Andrew Loveridge Research Fellow Wildcru Zimbabwe 26318395 andrew.loveridge@zoo.ox.ac.uk
111 Dr Niel Lubbe Lecturer North West University South Africa 27 747003589 niel.lubbe@nwu.ac.za
112 Mr Sentsekae Terry Macheng National Anti 

Poaching Coordinator
Botswana Defence Force Botswana 26776220612 stmacheng@yahoo.com

113 Mr Tinaapi Hilary Madiri Ecologist Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263773289298 hilarymadiri@yahoo.com

114 Chief Thursus Madlambudzi Chief Chiefs Council Zimbabwe 2637780512818 lbewsher@ppf.org.za
115 Mr Elias Magosi Permanent Secretary Ministry of Environment, 

Natural Resources, 
Conservation and Tourism

Botswana   

116 Miss Debra Magwada Land Management 
Specialist

WWF Zimbabwe Zimbabwe 263775055801 dmagwada@wwf.org.zw

117 Mr Michael Makoni Driver Angola Embassy to 
Zimbabwe

Zimbabwe 263771648093 None

118 Mrs Trish Mambinge General Manager ShearWater Zimbabwe 263772239464 trish@shearwatervf.com
119 Miss Petronella Manikwa Reservationist Zimbabwe Parks and 

Wildlife Management 
Authority

Zimbabwe 263773411186 manikwap@yahoo.com

120 Dr Nakedi Maputla Southern Africa 
Representative

African Wildlife Foundation South Africa 27837255273 nmaputla@awf.org

121 Mr Nero Maria Head of Maritime 
Safety Department

Ministry of Transport Angola 244924108673 neromaria1@gmail.com

122 Mr Lovemore Mario Journalist BTV Botswana 26773155660 lmario@gov.bw
123 Mr Fidel Marume Principal 

Administrative Officer
Ministery of Environment, 

Water and Climate
Zimbabwe 263712236480 ftmarume@gmail.com

124 Mr Clemence Masango Principal Director Department of 
Immigration

Zimbabwe 263772800347 cmasango55@icloud.com

125 Mr Geoffreys Matipano Acting Director-
General

Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263772116389 gmatipano@zimparks.co.zw

126 Mrs Chilala Mayanda 
Habasimbi

Principal Tourism 
Development and 
Research Officer

Ninistry of Tourism and 
Arts

Zambia 260955202619 habasimbi@gmail.com

127 Mr Kelvin Mayoyo Principle 
Adminstrative Officer

Ministry of Rural 
Development, Promotion 

& Preservation of National 
Culture & Heritage

Zimbabwe 263778230448 rla.mayoyo@gmail.com

128 Mr John Mayumba Regional Reporter New Era Publications 
Corporation

Namibia 264812171888 jmuyamba@nepc.com.na

129 Mr Barena B Mazebedi Intern KAZA Secretariat Botswana 26776268992 barenamazebedi@yahoo.com
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130 Mrs Prisca Mazengeza Principal 
Administrative Officer

Ministry of Tourism and 
Hospitality Industry

Zimbabwe 263713099240 pmazengeza@gmail.com

131 Dr Joseph Mbaiwa Professor of Tourism Okavango Research 
Institute

Botswana 2676861833 jmbaiwa@ori.ub.bw

132 Dr Graham McCulloch Director Ecoexist Botswana 26775149403 gpmcculloch1@gmail.com
133 Mr Bruce Mead Deputy Technical 

Director
Climate Resilient 

Infrastructure 
Development Facility

South Africa 27761005710 bruce.mead@cridf.com

134 Mrs Christine Mentzel Senior Programme 
Officer

IUCN South Africa  27 744520750 christine.mentzel@iucn.org

135 Mr Nils Meyer Principal Project 
Manager of KAZA

KfW Germany 496974312364 nils.meyer@kfw.de

136 Mr Temba Noel Mgugu Head of Visa Section Immigration Zimbabwe 263712321210 mugugu13@gmail.com
137 Mr Stanley Mkuluchi Technician Vickstrom Zimbabwe 263772752061 mkuluchi@gmail.com
138 Mr Chilule Mlazie Liaison Officer KAZA Botswana 26771423900 jmlazie@gmail.com
139 Mrs Alice Mmolawa Chief Public Relations 

Officer
Ministry of Environment, 

Natural Resources, 
Conservation and Tourism

Botswana 2673647923 ammolawa@gov.bw

140 Chief Gokgathang Moalosi Ex officio Sankoyo Development 
Trust

Botswana 2677169300 gtmoalosi@gmail.com

141 Mr Sedia Modise Botswana Country 
Manager

Peace Parks Foundation Botswana 26771707745 smodise@ppf.org.za

142 Mr Boat Modukanele CBNRM Coordinator Ministry of Environment, 
Natural Resources, 

Conservation and Tourism

Botswana 2673647997 bomodukanele@gov.bw

143 Miss Tachinya Molatole Senior Wildlife 
Warden

Department of Wildlife 
and National Parks

Botswana 26771781209 molatoletachinya@gmail.com

144 Mr Taelo Moncho Principle Tourism 
Officer

Department of Tourism Botswana 26771980508 temoncho@gov.bw

145 Mr Felix Monggae Deputy Permanent 
Secretary

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 

Conservation and Tourism

Botswana   

146 Mr Phanwell Moonga Senior Wildlife 
Warden

Department of National 
Parks and Wildlife

Zambia 260977827430 moonga2009@yahoo.co.uk

147 Miss Kealetile Moremi Paramount Chief Tawana Chiefdom Botswana 26771423900 jmlazie@gmail.com
148 Mr Louis Moroka Senior Curator Department of National 

Museums and Monuments
Botswana  lmoroka@gov.bw

149 Mr Mabuta Reggie Morongwe Board Member Chobe Enclave 
Conservation Trust

Botswana 26776779744 malachitesafaris@gmail.com

150 His Worship Sifiso Mpofu Mayor City of Victoria Falls Zimbabwe   
151 Mr George Msumba Reporter Star FM Radio Zimbabwe 263776122494 gmsumba@gmail.com
152 Mr Godfrey Mtare Liaison Officer KAZA Secretariat Zimbabwe 263772943481 tgmtare@yahoo.com
153 Mr Morris Mtsambiwa Executive Director KAZA Secretariat Botswana 26773896526 mzmtsambiwa@gmail.com
154 Mr Sililo Mubiana Reporter Namibia Broadcasting 

Corporation
Namibia 264812230665 jmubiana@nbc.na

155 Mr Crispen Muchindu Conservation 
Agriculture Manager

Simalaha Community 
Wildlife Conservancy

Zambia 260977680334 muchinducrispen@gmail.com

mailto:lmoroka@gov.bw
mailto:tgmtare@yahoo.com
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156 Honourable Oppah Muchinguri-
Kashiri

Minister Ministery of Environment, 
Water and Climate

Zimbabwe   

157 Mr Kelvin Mudawariwo Protocol Officer Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 2630773688735 kelvinm@zimparks.co.zw

158 Mr Cephas 
Siangoma

Mudenda Board Member Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263778574119 wacimwaila@gmail.com

159 Mr Dominic Muema Operations Manager IRDNC Namibia 264812184032 dmmwema7@gmail.com
160 Mr Vincent Mukombero Regional Immigration 

Officer
Department of 

Immigration
Zimbabwe 263712321214 ovcmukombero@yahoo.co.uk

161 His Royal 
Highness

Munokalya Mukuni Senior Chief Livingstone Zambia   

162 Mr Givemore Mukuya Acting Regional 
Manager Western

Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263712666722 gmukuya@zimparks.co.zw

163 Mr Alfred Mulele Working Group Sekute Simala 
Conservancy

Zambia 260977452761 alfmulele@gmail.com

164 Mr Tawanda Munambah Manager, Planning and 
Investment

Zimbabwe Tourism 
Authority

Zimbabwe 263773431219 tawanda@ztazim.co.zw

165 Mr Tichafa Mundangepfupfu Board Chairman Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263 778031889 M_TICHAFA@hotmail.com

166 Dr Simon Munthali Consultant Vuna Malawi 265991148539 muchina.munthali@gmail.com
167 Dr Patricia Mupeta-

Muyamwa
Community 

Conservation 
Programme Manager

The Nature Conservancy Zambia 260974153551 pmupeta@tnc.org

168 Mr Lester Muradzi Land Use Planner Agritex Zimbabwe 263773076869 lmuradzi@yahoo.com
169 Mr Admire Muramani Desk Officer President’s Office Zimbabwe 263 712789478 amuramani@gmail.com
170 Mr Michael Murphree Acting Director North West University South Africa 27724442760 murphreemj@gmail.com
171 Mr Arthur Musakwa Director Zimbabwe Parks and 

Wildlife Management 
Authority

Zimbabwe 263 772420332 amusakwa@zimparks.co.zw

172 Mr Ignatius Musona Socio Economic 
Specialist

WWF Zimbabwe Zimbabwe 263772925189 mimusona@wwf.org.zw

173 Mrs Musawa Musonda-
Hamusonde

Senior Ecologist National Heritage 
Conservation Commission

Zambia 260977710923 musmus7703@yahoo.com

174 Mrs Tarirai Musonza Director Commercial 
Services

Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263772130079 tmusonza@zimparks.co.zw

175 Mr Wilson Mutinhima Board Member Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263783285092 wmutinhima@zimparks.co.zw

176 Mr Shylock Muyengwa Rapporteur KAZA Zimbabwe 263779970322 shylock.muyengwa@gmail.com
177 Miss Caroline Muzongwe Policy Analyst Cabinet Office Zambia 260976711684 lmunamu@yahoo.com
178 Miss Lusizi Mwale Senior Wildlife 

Warden
Department of National 

Parks and Wildlife
Zambia 260977238522 luzy.mwale@gmail.com

179 Mr Elvis Mwilima Liaison Officer KAZA Namibia 264811481486 simbaelvis@yahoo.com
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180 Mr Werner Myburgh Chief Executive 
Officer

Peace Parks Foundation South Africa 27218805100 wmyburgh@ppf.org.za

181 Dr Robin Naidoo Lead Scientist, Wildlife WWF Namibia Namibia 12022900874 robin.naidoo@wwfus.org
182 Mr Collins Namangolwa Officer in Charge Immigration Zambia  260 977802767 collinsnamangolwa@gmail.com
183 Prof Andrew Nambota TFCA Director Ministry of Tourism and 

Arts
Zambia 260977763200 andrewnambota56@gmail.com

184 Mr Henry Ndaimani Lecturer University of Zimbabwe Zimbabwe 263773473538 hndaimani@gmail.com
185 Mr Miguel Ndawanapo KAZA Director Ministry of Hotels and 

Tourism
Angola 244939378900 ndaunapo40@gmail.com

186 Mr Sijabuliso Ndhlovu Bureau Chief Zimbabwe Broadcasting 
Cooperation

Zimbabwe 263773586464 srndhlovu@yahoo.com

187 His 
Excellency

Jose Agostinho Neto Ambassador Embassy of the Republic of 
Angola 

Botswana   

188 Mr Joao Antonio Ngola Translator KAZA Secretariat Botswana 26772332565 ngolajo63@hotmail.com
189 Mr Fanuel Nleya Extension and 

Interpretation
Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263 775728270 fanuelnleya82@gmail.com

190 Mr Mokganedi Ntana Tourism Development 
Manager

Botswana Tourism 
Organization

Botswana 26771356752 mntana@botswanatourism.co.bw

191 Mrs Karine Nuulimba Programme Director IRDNC Namibia 264814456513 karine.nuulimba@gmail.com
192 Mr Mwambwa Nyambe Manager Simalaha Community 

Wildlife Conservancy
Zambia 260977143564 mwambwanyambe@gmail.com

193 Dr Nyambe Nyambe Country Director WWF Zambia Zambia 260965524708 nnyambe@wwfzam.org
194 Miss Bella Nyamukure Rapporteur KAZA Zimbabwe 263 735798189 belnya@yahoo.com
195 Mr Moses Nyirenda Species Specialist WWF Zambia Zambia 260 966400567 mnyirenda@wwfzam.org
196 Dr Loki Osborn Director Connected Conservation Zimbabwe 27721597933 loki@elephantpepper.org
197 Mr Orelebile Otlaadisa Wildlife Officer Ministry of Environment, 

Natural Resources, 
Conservation and Tourism

Botswana 26773704057 lbewsher@ppf.org.za

198 Miss Ingrid Mpundu Otukile TFCA Coordinator Ministry of Environment, 
Natural Resources, 

Conservation and Tourism

Botswana 26772408852 iotukile@gov.bw, mpundu.chite@gmail.com

199 Dr Jeremy Perkins Lecturer University of Botswana Botswana 267 71680224 perkinsjs@mopipi.ub.bw
200 Mr Biganani Phusumani Regional Immigration 

Officer
Home Affairs and 

Immigration
Botswana 2676250491 bphusumani@gov.bw

201 Mr Brad Poole Combatting Wildlife 
Crime Programme 

Manager

Peace Parks Foundation South Africa 27769058329 bpoole@ppf.org.za

202 Mrs Lilian Manga Porote Board Member Chobe Enclave 
Conservation Trust

Botswana 267 71854958 none

203 Mr Fannuel. M Radifalana Sub-Landboard 
Secretary

Tawana Land Board Botswana 26772553945 fradifalana@gov.bw

204 Mrs Nidhi Ramsden Director Seanama Conservation 
Consultancy

Botswana 26771378331 nidhigureja@yahoo.com

205 Dr Gregory Rasmussen Director Painted Dog Research 
Trust

Zimbabwe 263774665390 greg@painteddogresearch.org

206 Dr Kerry Reeves Deputy Environment 
Team Leader

USAID South Africa 27838826799 kreeves@usaid.gov

mailto:nidhigureja@yahoo.com
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207 Mr Bernard Rego Administrator KAZA Secretariat Botswana 2773538244 bernard.rego@gmail.com
208 Miss Justine Revenaz TBNRM IRDNC Namibia 264818609956 justine.revenaz@gmail.com
209 Miss Doreen Robinson Regional Chief, 

Environment & 
Energy Team

USAID South Africa 27834486167 drobinson@usaid.gov

210 Mr Peter Rwodzi Staff Officer 
Operations

Zimbabwe Republic Police Zimbabwe 263716800824 zivanayi2003@gmail.com

211 Mr Maiba Saisai Chief Control 
Warden

Ministry of Environment 
and Tourism

Namibia 264817450994,  
264812741938

maibasaisai@gmail.com

212 Miss Saima Sakaria Second Secretary Namibian Embassy Harare Zimbabwe 263 774249665 ssakaria@namibianembassy.co.zw
213 Mr Knox Salushando Camera person Namibia Broadcasting 

Corporation
Namibia 26490812789888 ksalushando@nbc.na

214 Mr Victor Samanga Desk Officer President’s Office Zimbabwe 263 777097132 vsamanga@gmail.com
215 Mr Dominic Sandema Community Leader 

Representative of the 
Chief

Simalaha Community 
Wildlife Conservancy

Zambia 260965070640 belnya@yahoo.com

216 Mr Bright Sanzila Warden for CBNRM Ministry of Environment 
and Tourism

Namibia 264814172029 bsanzila@yahoo.com

217 Mr Brighton Sayi Technician Glory Media Zimbabwe 263 778088801 brighton@glorymedia.co.zw
218 Dr Goetz Schroth Programme Specialist UNDP Angola 244927921113 goetz.schroth@undp.org
219 Mr Joao Baptista 

Jimmy
Sebastiao Director Provincial Government of 

Cuando Cabango
Angola 244933104010 jbgsebastiao@hotmail.com

220 Mr Olekantse Sennamose Reporter/ Journalist Botswana Press Agency Botswana 26773590603 sennamose@gmail.com
221 Mr Kabelo Senyatso CEO Birdlife Botswana Botswana 26774867838 blb@birdlifebotswana.org.bw
222 Mrs Oarabile Serumola Director Ministry of Environment, 

Natural Resources, 
Conservation and Tourism

Botswana 26773333589 oserumola@gov.bw

223 Miss Aurelie Shapiro Remote Sensing 
Specialist

WWF Germany Germany 4915118854814 aurelie.shapiro@wwf.de

224 Mr Christian  
Ndeyapo

Shimuketa Chair Person of 
Ukwangali Traditional 

Chief’s Councils

Ukwangali Traditional 
Authority

Namibia 264812463261 engemba@gmail.com

225 Mr Batsirai 
Donovan

Shoko Camera person Zimbabwe Broadcasting 
Cooperation

Zimbabwe 263772387635 batsifresh@gmail.com

226 Mr Joseph Shoko Chief Environment 
Officer

Ministery of Environment, 
Water and Climate

Zimbabwe 263 783458658 jshoko117@gmail.com

227 Dr Emos Shumba Country Director WWF Zimbabwe Zimbabwe 263772277993 eshumba@wwf.org.zw
228 Mr MacFallen Siame Information 

Technology Officer
Immigration Zambia 260976416499 msiame@zambiaimmigration.gov.zm

229 Senior Chief Nkatazo Siansali Hon Senator Chief Chiefs Council Zimbabwe 263772226071 chiefsiansali.n.siatabwa@gmail.com
230 Mr Michael Sibalatani Deputy Project 

Manager
NAMParks 4 Programme Namibia 264811410927 michael.sibalatani@gopa.de

231 Mr King Sibanda Technician Glory Media Zimbabwe 263 775121453 king@gmail.com
232 Mr Colgar Sikopo Director Ministry of Environment 

and Tourism
Namibia 264811223443 colgar.sikopo@met.gov.na

233 Mr Adriano Silva Diplomat Angola Embassy to 
Zimbabwe

Zimbabwe 263777276311 didierdchamp@yahoo.com.br

234 Mr Cebisani Silwane Technician Glory Media Zimbabwe 263 716351526 cebosilwane@yahoo.com
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235 Mr Chuma Simukonda Assistant Director, 
Research and 

Veterinary Services

Department of National 
Parks and Wildlife

Zambia 260972123626 chumasimukonda@gmail.com

236 Mr Mofat Simvula Paramount Chief Chobe Chief Botswana 26771423900 jmlazie@gmail.com
237 Mr Yona Sinkala Director Department of Veterinary 

Services 
Zambia 260979313526 ysinkala@gmail.com

238 Chief Moffat Maiba Sinvula Chief Kavimba Village, North 
West District

Botswana   

239 Mr Liwena Sitali Liaison Officer KAZA Zambia 260968359722 liwena.lishoomwa@gmail.com
240 Mr Godfrey Sitengu Chief Fisheries 

Biologist
Ministry of Fisheries and 

Marine Resources
Namibia 264812910649 gsitengu@gmail.com

241 Miss Connie Situmbeko Tourism Officer Ministry of Environment 
and Tourism

Namibia 264812713400 connkys@yahoo.com

242 Miss Diane Skinner Rapporteur KAZA Botswana 263777223471 skinner.diane@gmail.com
243 Mr Nick Smart Director PMTC Zambia 27832296314 nick.smart@ecorys.com
244 Mr Monametsi Sokwe CEO Ngamiland Council of 

NGOs
Botswana 26772304794 sokwe@ncongo.info

245 Dr Anna Songhurst Director Ecoexist Botswana 26773149517 anna.songhurst@hotmail.com
246 Mr Alan Sparrow Technical Advisor Simalaha Community 

Wildlife Conservancy
Zambia 260976207138 sparrow.alan@gmail.com

247 Miss Lisa Steel Senior Director, 
Wildlife Conservation

WWF US Namibia 2026298200 lisa.steel@wwfus.org

248 Dr Greg Stuart-Hill Conservation 
Director

WWF Namibia Namibia  264 61239945 gstuart@wwf.na

249 Mr Stanley Syachulubwi Induna Mukuni Traditonal 
Authority

Zambia  260 979493442 none

250 Dr Cyril Taolo Deputy Director Department of Wildlife 
and National Parks

Botswana 26771744055 ctaolo.gov.bw

251 Mr Sifelan Tarwirei Head of Protocol Ministry of Foreign Affairs Zimbabwe 263733203645 sifelan.tar@gmail.com
252 Dr Russell Taylor Transboundary 

Conservation Advisor
WWF Namibia Namibia +264 816916895 rtaylor@wwf.na

253 Mr Rufino Tekassala Secretary to the 
Ambassador

Angola Embassy in 
Botswana

Angola 26775009442 finosala@gmail.com

254 Mr Anthony Tema Biologist Forestry Botswana  267 71610488 antema@gov.bw
255 Chief Kumanina 

Joseph
Tembwe Chief Traditional Authority Namibia 260813013217 None

256 Mr Victor Tengende Chauffeur Angola Embassy to 
Zimbabwe

Zimbabwe 263772947585 vtengende@gmail.com

257 Miss Sikululekile Thabethe Deputy Director Rural Development Zimbabwe 2630772971397 thabethesiku@gmail.com
258 Mr Piet Theron International 

Coordinator
GLTFCA South Africa 27824686488 ptheron@ppf.org.za

259 Dr Gavin Thomson Director TAD Scientific and AHEAD South Africa 27129932779 gavin@tadscientific.co.za
260 Miss Shareen Thude Marketing Technical 

Advisor, KAZA 
Secretariat

PMTC Namibia 264811240982 shareen.thude@gmail.com

261 Mr Denis Tweddle Project Coordinator Namibia Nature 
Foundation

Namibia 264814673842 d.tweddle@saiab.ac.za
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262 Mr Kenneth Uiseb Deputy Director Ministry of Environment 
and Tourism

Namibia 264811297292 kenneth.uiseb@met.gov.na

263 Dr Unesu Ushewokunze-
Obatolu

Principal Director Department of Livestock 
and Veterinary Services

Zimbabwe 263772219763 newazvo@hotmail.com

264 Ambassador Pedro Hendrik Vaal Neto Ambassador Angola Embassy to 
Zimbabwe

Zimbabwe 263777276311 didierdchamp@yahoo.com.br

265 Prof Willem van Riet Chairman / CEO Transboundary 
Conservation Foundation

South Africa 27828264914 prof@transbcafrica.com

266 Mr Arrie van Wyk Project Manager Peace Parks Foundation South Africa 27824477036 avanwyk@ppf.org.za
267 Mrs Lydia von Krosigk Project Manager KfW Namibia 264811486429 lydia.von-krosigk@kfw.de
268 Mr Roland Vorwerk Marketing Manager Boundless Southern Africa South Africa 27824661251 rvorwerk@environment.gov.za
269 Mrs Caroline Washaya-Moyo Public Relations 

Manager
Zimbabwe Parks and 
Wildlife Management 

Authority

Zimbabwe 263772433901 cwashaya@zimparks.co.zw

270 Mr Chris Weaver Managing Director WWF Namibia Namibia 264812597420 cweaver@wwf.na
271 Mr Reinhard Woytek Programme Director GIZ Botswana 26775195968 reinhard.woytek@giz.de
272 Mrs Reamogetse Yakenge Chairperson Tawana Land Board Botswana 26775112267 reayaks@yahoo.com
273 Dr Kim Young Director - Cheetah 

Programme
Panthera Zambia 260974336016 kyoung-overton@panthera.org

274 Miss Valentina Zeisler Vice President - 
Hospitality and 

Tourism

DEG Germany 4491737279902 valentina.zeisler@deginvest.de

275 Mrs Sophie Zirebwa Executive Director Zimbabwe Tourism 
Authority

Zimbabwe 263712324047 sophie@ztazim.co.zw

276 Mr Geofrey Zulu Head, Information 
Technology

Immigration Zambia 26097828455 geofrey.bwazu5@gmail.com

277 Mr Paul Zyambo Director National Parks and Wildlife Zambia 260978290175 paulzya@yahoo.com
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ANEXO 2 – Agenda do Simpósio
SIMPÓSIO 2016 DO ESTADO DO KAZA
ONDE VIEMOS, ONDE ESTAMOS AGORA, E ONDE VAMOS?
Victoria Falls Safari Lodge, Victoria Falls, Zimbabwe
31 DE Out – 2 DE Nov DE 2016 

Dia de Chegada – 30 de Outubro de 2016

14:00 Registo

1° Dia – 31 De Outubro De 2016

 HORÁRIO SESSÃO/ ACTIVIDADE/ DE APRESENTAÇÃO DE TITULO

07:30 Registo

CEREMONIA DE ABERTURA OFICIAL   MC:  Secretário Permanente, Ministério do Meio Ambiente, Água & Clima, Zimbabwe

08:25 Assento de delegados

08:35 Chegada e assento de dignitários

08:40 Apresentações culturais Angola & Zimbabwe

09:00 Considerações de Boas Vindas Presidente da Câmara/Mayoral, Victoria Falls

09:05 Observações Líder tradicional, Zimbabwe 

09:10 Observações Excelência Ministro de Estado dos Assuntos Provinciais , Zimbabwe

09:15 Observações Excelência Ministro do Meio Ambiente, Água e Clima, Zimbabwe

09:25 Abertura Oficial Excelência Ministro da Hotelaria e Turismo, Angola

PANORAMA DO SIMPÓSIO Presidente de mesa:  Secretário do Estado, Minístério de Hotelaria & Turismo, Angola

09:35 Visão Geral e Propósito do Simpósio: Definir um Contexto Transfronteiriço (10 anos) M. Mtsambiwa, Director Executivo, Secretariado KAZA

09:45 A importância de ATFCs como veículos para a Integração Regional, Conservação da FANR, SADC Secretariado 

10:00 O ATFC KAZA: Onde tudo começou S. Modise, Primeiro Coordenador Regional do KAZA

10:10 O ATFC KAZA: O sonho, as pessoas e os recursos A. Nambota, MTA, Zambia; C. Sikopo, MET, Namibia

10:20 O ATFC KAZA: Parcerias e Investimentos N. Meyer, KfW; P. Bewsher, PPF

10:30 FOTO DO GRUPO & INTERVALO PARA O CAFÉ

SESSÃO I (plenária): 10 anos - de Conquistas e Desafios Presidente de mesa : Secretário Permanente, Minístério do Meio Ambiente, Vida Selvagem & Turismo, Botswana

11:30 Gestão Integrada de Recursos Naturais e  Ordenamento do Território Grupo de Trabalho de Conservação do KAZA

13:00 Almoço

14:00 Desenvolvimento do Turismo Grupo de Trabalho de Turismo & Comunicações do KAZA

15:00 Desenvolvimento Comunitário, Meios Alternativos de Subsistência e Governança Grupo de Trabalho Comunidade do KAZA

16:00 INTERVALO PARA O CAFÉ & SESSÃO DE CARTAZES

16:30 Painel de Discussão - Lições Aprendidas Moderador: M. Flyman, DWNP, Botswana

17:30 Encerramento

19:00 JANTAR

Observações Excelêcia Ministro do Meio Ambiente, Vida Selvagem & Turismo, Botswana

Observações Excelêcia Ministro do Meio Ambiente & Turismo , Namibia

Observações Excelêcia Ministro do Turismo e Artes, Zâmbia



105 106

State of KAZA Symposium 2016 Proceedings State of KAZA Symposium 2016 Proceedings

 2° Dia – 1 de Novembro de 2016
SESSÃO PLENÁRIA Presidente: Executivo D,  ATFC KAZA Secretariado

08:00 Keynote/Palestra:  O papel da liderança tradicional no KAZA Soba Maior InyamboYeta, Barotse 
Estabelecimento Real, Zâmbia

SESSÇÃO II:  Benefícios e Apropriação - Institucional, Governança e 
Mudança de Política e Administração de Recursos Naturais  
em KAZA

Presidente de mesa: Secretário Permanente, 
Ministério do Turismo e Artes , Zambia

SESSÃO III: Manutenção & Restauração de Ecossistemas 
Integridade na face do desenvolvimento

Presidente: Secretário Permanente, Ministério do Meio 
Ambiente, Água & Clima, Zimbabwe

09:00
Benefícios e Apropriação - Institucional, Governança e Mudança de Política e 
Administração de Recursos Naturais  
em KAZA

K. Nuulimba, IRDNC; P. Mupeta, TNC, WWF-Za 09:00 Manutenção & Restaurar Ecosistemas 
Integridade em face ao Desenvolvimento D. Cumming 

09:15 O Papel da TBNRM FORA no KAZA: dar às comunidades uma voz mais forte J. Kamwi, IRDNC & N. Iipinge, MET 09:15 Corredores de 
Conectividade em Áreas de dispersão da Vida Selvagem R. Naidoo, WWF-US & P. Bewsher, PPF

09:30 Tomar propriedade sobre os Recursos Naturais: O Caso da Conservanção de 
Simalaha da Comunidade na Zâmbia

Induna Anasambala,  Comunidade de Simalaha 
& A. Sparrow 09:30

Ordenamento  Participativo do território no KAZA:  Maior Eco-sistema 
de Kafue

C. Simukonda et al. 

09:45 Harmonização de Políticas & 
Gestão da Água e Recursos Compartilhados OKACOM, ZAMCOM 09:45 Ordenamento do território na 

Comunidade – interface o elefante .  
A. Songhurst, Ecoexist, et al.

10:00 Discussão 10:00 Discussão

10:30 INTERVALO PARA O CAFÉ & SESSÃO DE CARTAZES

11:00
Garantindo maiores benefícios para 
Albergar Comunidades: Falando da  
Fuga do Turismo 
Indústrial

J. Mbaiwa, ORI 11:00 Desminagem: Concretizar o sonho de Angola para o KAZA Angola

11:15

Participação da comunidade na 
Identificação, Segurança & 
A institucionalização de Corredores em um 
Nível micro 

E. Mwilima, MET; IRDNC;  Membro da 
Communidade; et al. 11:15

Uso  Consumptivo de Recursos e Colheita Agricultural em KAZA: 
Abordando Intersectoriais ao uso de Terra e Conflictos aos Níveis 
Nacionais & Regionais

P. Lindeque, Agra ProVision & B. Mead, CRIDF-AGRO

11:30 Modelos  de Turismo e Joint Venture  
em KAZA: Lições Aprendidas R. Diggle, WWF. et al 11:30 Impactos das queimadas descontroladas em KAZA e Medidas de 

Mitigação C. Simukonda, Zambia; G. Mtare, Zimbabwe; et al 

11:45 Para a segurança alimentar no 
Contexto da Conservação da Biodiversidade: O  Estudo de Casodo KAZA Botswana, Zambia, Zimbabwe 11:45 Gerindo Conjuntamente o Património Mundial: Victoria Falls Mosi oa 

Tunya  Caso de Estudo Zambia, Zimbabwe

12:00 Discussão 12:00 Discussão

12:30 LUNCH

SESSÃO IV: Grau de conservação da paisagem - Mito ou Realidade? Presidente: S. Osofsky,  Programa AHEAD, 
Cornell Universidade

SESSÃO V:  Conversão de Recursos Naturais Convertidos à 
Assets

Presidente:  Secretário Permanente, Ministério do Meio 
Ambiente & Turismo , Namibia

13:30 Grau de conservação da paisagem - Mito ou Realidade?
P. Theron, IUCN   Grupo Especialista 
Transfroteiriço & Coordinador Internacional, 
GLTFCA  

13:30 Conversão de Recursos Naturais Convertidos à Assets/Bens

13:45 Estado de Elefantes do KAZA & Implicações para a Conservação à escala da 
paisagem IUCN SSC AfESG 13:45 Benefícios complementares do turismo e caça para Conservanções C. Weaver, WWF, et. al

14:00 Protegendo Redes de Habitat para grandes carnívoros do KAZA KAZA Conservação WG - KCCC 14:00 HWC Mitigação e garantir a subsistência em KAZA F. Osborn & KAZA Conservação WG

14:15 Discussão 14:15 Discussão

14:45 INTERVALO PARA O CAFÉ & SESSÃO DE CARTAZES

15:30 Barreiras de Movimentos Transfronteiriços de mamíferos através KAZA R. Naidoo, J. Perkins, et al. 15:30 Compensando os custos de vida com a vida selvagem: Pagamento por 
Serviços Ambientais G. Stuart-Hill, et. al

15:45 Gestão de Risco de doença na paisagem KAZA Serviços Veterinário,  Países do KAZA 15:45 Gestão das Pescas no KAZA D. Tweddle & Pescas para Sub-Grupo de Trabalho, Grupo de 
Trabalho de Conservação, KAZA

16:00 Gado e animais selvagens: O Caso de Lucros "ganha-se ganhos" para 
Comunidades Rurais D. Cumming 16:00 Apostando no Futuro: O HSBC um Caso de Estudo ZIMPARKS,  Comissão Florestal, CAMPFIRE Associação, 

WWF-Zw 

16:15 Alterar Oficialmente  código OIE cria novas oportunidades para optimizar 
modos de Vida da Pecuária e Conservação da Vida Selvagem no KAZA. G. Thomson, 16:15 Revertendo o Desequilíbrio do Custo-Benefício Entre as Comunidades 

que vivem com elefantes: Uma  Economia Emergente no Elefante G. McCulloch, A. Songhurst & A. Stronza, Ecoexist 

16:30 Discussão 16:30 Discussão
SESSÃO PLENÁRIA Moderador: N. Nyambe, WWF-Za

18:00 Painel de Discussão: De quem é o Efefante? Superar desafios da política de Harmonização e Gestão de Recursos Naturais 
Compartilhados

19:00 Encerrar e seguir para o Boma Jantar
Apresentações culturais
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3° Dia – 2 de Novembro de 2016

SESSÃO PLENÁRIA Moderador: B. Jones

08:00 Painel em Discussão: Comunidades do KAZA – De Beneficiários para Parceiros

09:30 INTERVALO PARA O CAFÉ & SESSÃO DE CARTAZES

SESSÃO PLENÁRIA 

SESSÃO VI: Gestão de Recursos Naturais em Áreas Fortemente 
Protegidas & A Realidade da Crise da Caça Furtiva

Presidente da mesa: 
P. Bewsher, Peace 
Parks Foundation

SESSÃO VII: Entendimento de 
Linhas de Base, Medidas de 
Impactos & A Realidade de Gestão 
de Dados no Contexto da ATFC

Presidente da mesa: C. 
Mentzel, IUCN

SESSÃO VIII: Planeamento para o  Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo

Presidente de mesa: D. Glynn, 
Africa Albida

10:00
Gestão de Recursos Naturais em Áreas 
Fortemente Protegidas & A Realidade da Crise 
da Caça Furtiva

R. Taylor, WWF 10:00

Entendimento de 
Linhas de Base: 
Medidas de Impactos 
& A Realidade de 
Gestão de Dados no 
Contexto da ATFC

C. Mentzel, IUCN 10:00

Planeamento para o

Desenvolvimento Sustentável do Turismo& Facil o 
Making de Operações do Turismo Além Fronteiras

D. Glynn, Africa Albida 

10:15 Resposta Regional à Crise da Caça Furtiva SADC Secretariado 10:15
Medidas de Impactos 
Socio- Economicos 
no  KAZA

F. Dipotso, KAZA 
Secretariado

10:25 Promover o Investmento do Sector Privado no 
Desenvolvimento do Turismo DEG

10:30 Resposta do KAZA à Crise da Caça Furtiva Angola 10:30

Gestão de Dados 
Existentes e em 
Desenvolvimento & 
Captura de Dados e 
Ferramentas do KAZA

C. Beech, PPF

10:45 Discussão 10:45 Discussão 10:40 Discussão

11:15 Resposta da Comunidaà Crise da Caça Furtiva 
– O Caso da Região de Zambezi, Namibia MET, WWF, IRDNC 11:15

KAZA – Mapa de 
Cobertura da Terra: 
Constrangimentos, 
Aplicação & Uso

KAZA Secretariado, WWF, 
PPF 11:10 Facilitar o Movimento ligeiro de Touristas e o Caso de 

Uni-Visa do KAZA
Emigração, Zambia & 
Zimbabwe

11:30 Aplicação Conjunta de Lei de Vida Selvagem 
(WDA) no Kwando

Angola, 

Namibia, Zambia & 
Botswana

11:30

Uma Ferramenta 
Práctica para o 
Turismo: Gid/ 
Directoria do Turismo 
do KAZA

KAZA Secretariado, WWF, 
PPF

11:30 Desenvolvendo a Marca do KAZA:Produtos&o 
Marketing

S. Thunde, F. Chaila, 
Conselhosde Turismo

11:45 Alem do Marfim: Comércio Ilegal & Tráfico em 
Peixe, Madeira & NTFPs

Alfândegas, TRÁFICO, 
IRDNC 11:45

Colaborando para 
Conservação: O Caso 
do KAZA, Coligação 
de Conservação do 
Carnivoro 

KAZA Conservação WG 
- KCCC

12:00 Discussão 12:00
Discussão 12:00 Discussão

12:30 ALMOÇO

SESSÃO IX (PLENÁRIA)

13:30 De Onde Viemos, Onde Estamos e Onde Vamos? Sumário, Discussão e Recomendações M. Mtsambiwa, KAZA Secretariado

15:15 Consideração do Encerramento País Anfitrião

15:30 ENTERVALO PARA O CAFÉ

16:00
      Excursões / passeios à vários Projectos



109 110

State of KAZA Symposium 2016 Proceedings State of KAZA Symposium 2016 Proceedings

ANEXO 3 – Transcrições do Discurso
Comentários de boas-vindas, por His Worship, o Prefeito de Victoria Falls: Simpósio KAZA, 31 
de outubro de 2016

Bom Dia Senhoras e Senhores.

É com grande privilégio que eu estou diante dos presentes toda esta manhã para recebê-los em Victoria 
Falls e, em particular, para o Simpósio do KAZA. Bem-vindo à Victoria Falls, sede de uma das sete maravilhas 
naturais do mundo. Espero que os Senhores aproveitem a estadia nesta bela cidade.Temos a honra de sediar 
esse evento em nossa cidade, uma ocasião cujas discussões e diálogos terão um impacto positive à nossa 
cidade turística e a vida selvagem que vivem aqui.

Esta conferência é uma ocasião especial e uma plataforma não apenas para Victória Falls e Zimbabwe, mas 
também para nosso continente como um todo, porque é nestas áreas que a vida selvagem tem o lar, portanto, 
é nossa tarefa garantir que a vida selvagem seja conservada. A Área de Conservação Transfronteiriça de 
Kavango Zambezi (ATFC KAZA) é a maior área de conservação transfronteiriça do mundo. O MED   do 
KAZA foi assinado em dezembro de 2006 aqui em Victoria Falls. Este ano marca o décimo ano de sua 
existência e foi reconhecido pelas Áreas de Conservação Transfronteiriças (ATFCs) como reconhecimento 
e admiração nas fraternidades de conservação e turismo, devido à sua diligência e dedicação ao que fazem. 
A ATFC KAZA tem testemunhado por um período de mais de 2 décadas (desde 1995) e isso deve-se 
principalmente aos 3 Sites do Patrimônio Mundial, como nossas Quedas  de Vitória, Delta do Okavango e 
Montes de Tsodilo.

As ATFCs permitem que a vida selvagem se mova sazonalmente e faça um melhor uso de diversos habitats 
que atravessam fronteiras para outros países.

Senhoras e Senhores, tem havido progressos significativos em relação a determinadas questões, enquanto que 
em outros casos, há necessidade de ações corretivas. Várias paisagens apresentam um grande desafio, pois 
muitas vezes eles têm usos contraditórios e incompatíveis.As ameaças mais comuns aos bens de subsistência 
na ATFC KAZA são conflitos de vida selvagem humana, saúde humana, saúde animal, inundações, secas, bem 
como chuvas variáveis.

Eu acredito que este simpósio nos fornece a plataforma para se envolver, colaborar e se conectar com as 
principais intervenientes  do KAZA dos cinco Paises parceiros, como Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e 
Zimbábue.

Em conclusão, desejo instá-lo a criar iniciativas e inovações que criem convivência entre seres humanos e 
vida selvagem.

Obrigado. 

Agradeço a todos..

Comentários de boas-vindas do Ministro do Meio Ambiente, Água e Clima, Honorável O.C.Z. 
Muchinguri-Kashiri, Estado do KAZA TFCA Report Simpósio, 31 de outubro de 2016

Diretor de Cerimônias
Ministro de Estado para Assuntos Provinciais, Matabeleland North Province, Zimbabwe, Honorável Cain 
Mathema (MP)

Ministro dos Hotéis e Turismo, Angola, Honorável Paulino Batista
Ministro do Meio Ambiente, Conservação de Recursos Naturais e Turismo, Botswana, Honorável Tshekedi 
Khama
Sua adoração, o prefeito de Victoria Falls Town, o conselheiro Mpofu
Secretários permanentes dos estados membros da KAZA TFCA
Representante do Presidente do Conselho dos Chefes Zimbabwe, Chefe Shana
Líderes tradicionais dos PCs KAZA TFCA
Representantes de Parceiros Cooperantes
Representantes da Comunidade Empresarial
Membros da academia
Representantes da mídia
Senhoras e senhores

Excelentes ministros, delegados estimados, senhoras e senhores de todas as PCs KAZA TFCA, gostaria 
de recebê-los todos para o Simpósio, para a cidade de Victoria Falls e para o resort de férias. Convido os 
participantes a levar algum tempo para explorar as Cataratas Vitória e Mosi-oa-Tunya dos dois lados do 
rio Zambeze, participam de uma experiência verdadeiramente majestosa, provando o Patrimônio Mundial 
Transfronteiriço, que é uma das jóias da KAZA TFCA.

Dá-me grande prazer e honra fazer parte deste encontro auspicioso no qual estamos avaliando nossas 
realizações coletivas e desafios compartilhados no planejamento, desenvolvimento e gestão da KAZA TFCA 
nos últimos 10 anos.

Senhoras e Senhores Deputados, ao avaliar o que a iniciativa deveria cumprir, devemos fazê-lo de forma 
objetiva, observando os nossos sucessos e reconhecendo as nossas deficiências.

Essas experiências devem nos orientar para traçar um roteiro claro sobre como o programa KAZA TFCA 
deve ser realinhado, a fim de abordar as questões práticas que enfrentam nossos stakeholders, especialmente 
nossas comunidades locais.

Esta revisão deve ter em mente que a visão da KAZA TFCA, que é “ser uma área de conservação transfronteiriça 
de classe mundial e destino turístico nas regiões da bacia do rio Okavango e Zambeze, Angola, Botsuana, 
Namíbia, Zâmbia e Zimbábue”, bem como a missão que é “gerenciar de forma sustentável o ecossistema 
KAZA TFCA, seus recursos patrimoniais e culturais, com base nos melhores modelos de conservação e 
turismo para o bem-estar socioeconômico das comunidades e outras partes interessadas em torno da eco-
região através da harmonização das políticas , estratégias e práticas “.

O Simpósio é o primeiro de seu tipo no Programa TFCA da SADC, na medida em que as partes interessadas 
de todas as partes, nos cinco PCs KAZA TFCA, se reuniram para comemorar a iniciativa, 10 anos após o 
memorando de entendimento (MOU) ter sido assinado pelos Ministros em 7 de dezembro de 2006 e cinco 
Chefes de Estado assinaram o Tratado KAZA TFCA em 17 de agosto de 2011.

Em última análise, o Simpósio também servirá para facilitar a coleta de insumos a serem utilizados na 
formulação do Relatório do Estado de KAZA TFCA. Por conseguinte, é crítico que as apresentações que 
serão feitas ao longo deste evento de três dias sejam tão objetivas quanto à captação das questões envolvidas 
e tão representativas quanto a situação, refletem a diversidade de abordagens nos cinco PCs e sejam como 
relevante para a configuração da paisagem KAZA TFCA no atendimento de nossas diversas necessidades. 
É fundamental interrogar nossos desafios e apresentar propostas e recomendações que abordem as 
necessidades de desenvolvimento socioeconômico do KAZA TFCA.

O programa regional TFCA oferece aos Estados membros da SADC e PCs TFCA a oportunidade de 
aprimorar a colaboração transfronteiriça em Recursos Naturais e Conservação do Patrimônio Cultural, 
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alavancando as oportunidades de negócios na gestão conjunta e proteção de espécies migratórias com ênfase 
em grandes mamíferos, como elefantes, búfalos, rinoceronte e leão. Este Simpósio será uma plataforma para 
compartilhar experiências sobre o modo como o planejamento do programa TFCA está sendo planejado, e o 
desenvolvimento promoveu o desenvolvimento rural nas áreas da comunidade historicamente marginalizadas, 
onde capital social e talento abrangendo fronteiras internacionais podem ser aproveitados para converter os 
principais recursos biológicos e ambientais em inestimáveis ativos.

O papel das comunidades rurais no programa KAZA TFCA é um fator chave na gestão dos recursos naturais, 
especialmente considerando a vasta base de ativos naturais e recursos culturais ricos que as comunidades 
locais presidem e presentes em suas áreas. Nossa herança da vida selvagem deve sempre representar um 
papel fundamental no desenvolvimento geral de nossas comunidades e alívio da pobreza. A sobrevivência de 
nossos recursos de vida selvagem, obviamente, dependerá de sua relação com as pessoas e nosso desejo é 
ver a conservação da vida selvagem se pagando de forma sustentável.

O Programa TFCA é um veículo através do qual a participação da comunidade local no esforço de conservação 
regional pode ser aprimorada no nível de gerenciamento de paisagens. A SADC TFCA Network tinha 
uma forte representação comunitária na CITES CoP17 de vários modelos CBNRM e TFCAS na região. O 
esforço coletivo bem sucedido da SADC e a adoção pela CITES da nossa proposta de criar um Comitê de 
Comunidades Rurais para liderar nossa filosofia de utilização sustentável dos recursos naturais foi um marco 
histórico na CITES CoP17.

O Simpósio KAZA TFCA é fundamental para enfrentar a pilhagem de nossos recursos naturais compartilhados, 
o tráfico de troféus de animais e produtos de plantas para outras partes do globo e os atores relevantes 
devem fazer recomendações científicas sobre as melhores práticas a serem adotadas.

Viver com a vida selvagem representa dificuldades para muitas comunidades rurais da África. Em muitas áreas 
do sul da África e do Zimbabwe em particular, a vida selvagem mata seres humanos e gado todos os anos, 
levando a sérios conflitos com as comunidades locais. No Zimbabwe, de janeiro de 2016 a datas, um total de 
19 pessoas morreram e 24 pessoas ficaram feridas por animais selvagens. Além disso, 81 bovinos, 11 burros 
e 105 cabras também foram mortos por predadores.

As TFCA emergiram como um laboratório vivo em que a HWC como um problema está sendo convertida em 
uma oportunidade de criar ativos e capital para gerar negócios e facilitar o compartilhamento de benefícios. 
Espera-se também que o Simpósio KAZA TFCA contribua para articular este importante papel no sentido 
de abordar as oportunidades limitadas em torno do desenvolvimento socioeconômico e estratégias de 
subsistência para promover o crescimento das economias rurais.

O programa KAZA TFCA também é um veículo para acelerar a consecução da visão mais ampla da SADC 
de integração regional e auxiliar na implementação de uma série de protocolos chave da SADC, incluindo o 
turismo, o comércio intra-regional e inter-regional para promover o desenvolvimento econômico sustentável. 
O Simpósio deve criar uma plataforma para avaliar o progresso através de pilotos, como a iniciativa KAZA 
UNIVISA.

O Programa TFCA também ajuda os Estados membros da SADC e os PCs da TFCA a enfrentar os desafios 
sob os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis   das Nações Unidas, como a redução da pobreza 
extrema, o contributo para a garantia da segurança alimentar, bem como o apoio à construção da paz e ao 
estabelecimento da justiça e ao fortalecimento da instituições.

Distintos delegados, o Simpósio é uma ferramenta adequada para avaliar a forma como fomos e o quão bem 
nós conseguimos implementar o Tratado KAZA.

Em conclusão, Senhoras e Senhores Deputados, espera-se que o Simpósio destaque lacunas, revele quaisquer 

fraquezas que nos permitam formular formas mais esclarecidas de abordar questões, identificar e adaptar as 
melhores práticas de melhoria no planejamento e execução de projetos que contribuam para o Programa 
KAZA TFCA. Acima de tudo, o Simpósio deve ajudar os PCs a priorizar os projetos que constituem a base da 
fase de implementação do Plano Integrado de Desenvolvimento Integrado, que foi aprovado pelos Ministros 
KAZA TFCA em nossa reunião em Kasane, Botswana, em junho de 2015.

Agradeço a todos.

Discurso de Sua Excelência, Ministro dos Hotéis e Turismo de Angola, Dr. Paulino Domingos 
Baptista, Simpósio KAZA, 31 de outubro de 2016
 
Honourables, Ministro do Meio Ambiente, Água e Clima da República do Zimbabwe; Ministro do Meio 
Ambiente, Vida Selvagem e Turismo da República do Botsuana; Ministro do Ambiente e do Turismo da 
República da Namíbia; Ministro do Turismo e das Artes da República da Zâmbia; Membros presentes no corpo 
diplomático; Representantes honoráveis das autoridades tradicionais; Representantes honoráveis de nossos 
parceiros de cooperação; Queridos convidados; Senhoras e senhores.
 
Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o governo e o povo fraternal da República do Zimbabwe e 
expressar minha profunda gratidão pela calorosa recepção e hospitalidade que recebemos desde a nossa 
chegada à cidade turística de Victoria Falls.
 
Na verdade, aqui no Zimbábwe nos sentimos em casa, porque temos uma longa relação de amizade e 
cooperação, desde a época da guerra colonial quando fechamos as fileiras para a libertação do nosso povo de 
regimes opressivos. Estávamos juntos em tempos difíceis e devemos permanecer juntos em tempos de paz 
para promover o bem-estar comum do nosso povo.
 
Por isso, por que se concentrou no espírito de integração e cooperação regional e conscientes do grande 
potencial faunístico e turístico da região, os Chefes de Estado dos cinco países membros da SADC, Angola, 
Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue decidiram criar o KAZA TFCA representando a maior área de 
conservação do mundo.
 
A grandeza da ATFC KAZA reside não só em seu tamanho, mas também para a habitação em seu vasto 
território, uma grande variedade de fauna e flora, e destacar aqui a maior população de elefantes do mundo. 
Portanto, o KAZA é amplamente considerado o santuário dos elefantes no mundo. Não menos importantes 
são também as atrações turísticas mundialmente famosas como as Cataratas Victoria e o Delta do Okavango, 
consideram os sites do Patrimônio Mundial.
 
A criação do ATFC KAZA não foi uma tarefa fácil. Era necessário conciliar a vontade e a visão de cinco países 
membros com diferentes realidades em sistemas socioeconômicos e legais. No entanto, o espírito de unidade, 
fraternidade e a busca do bem-estar comum da nossa região falaram mais alto. Assim, foi com uma alegria e 
um sentimento de realização irrestrito, que o Ministério do Meio Ambiente, Turismo e Recursos Naturais de 
Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe assinaram, coincidentemente aqui em Victoria Falls, em 7 de 
dezembro de 2006, o MOU para a TFCAKAZA.
 
O MOU representa um marco importante desta iniciativa regional e criou uma base sólida para a assinatura 
do Tratado KAZA pelos Chefes de Estado dos cinco países em 18 de agosto de 2011, em Luanda, durante 
uma reunião regional da SADC. Neste momento, a visão dos Chefes de Estado em relação à KAZA foi 
compartilhada com sucesso: “Estabelecer uma Área de Conservação Transfronteiriça e destino turístico de 
classe mundial na região das bacias hidrográficas do Okavango e do Zambezi no contexto do desenvolvimento 
sustentável”.
 
Excelências, tendo tido 10 anos desta iniciativa regional, parece ser o momento oportuno para a divulgação 
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do estado da KAZA, que visa destacar os principais ganhos alcançados, os desafios e o caminho a seguir para 
a plena realização dos objetivos do Tratado e A visão do KAZA TFCA.
 
Parece justo para mim primeiro destacar o compromisso político dos honoráveis Chefes de Estado dos cinco 
países membros relacionados à KAZA, na linha de frente para criar a TFCA, nunca poupou esforços para 
apoiar a implementação deste programa. Nossa presença aqui para comemorar os 10 anos de KAZA torna-
se apenas possível por causa do apoio inquestionável desses honestos Chefes de Estado e peço aos presentes 
que compartilhem sua apreciação.
 
Dez anos de KAZA foram caracterizados por grandes conquistas. Aqui podemos destacar o seguinte: • 
criação da Secretaria Regional, com sede em Kasane, Botswana; 
• assinatura do acordo de hospedagem com o Botswana; 
• ratificação do Tratado e depósito de instrumentos de ratificação;
• desenvolvimento de estratégias para a segurança e conservação da vida selvagem; 
• implementação dos planos operacionais anuais dos componentes nacionais; 
• projetar levantamento aéreo de elefantes e pesquisar em grandes carnívoros; E 
• desenvolvimento do Plano Integrado de Desenvolvimento Integrado da KAZA.
 
Apesar do progresso na implementação da KAZA, também estamos conscientes de que nem tudo foi feito 
de acordo com o plano e enfrentamos várias restrições, tais como: 
• atraso na implementação do KAZA UNIVISA, que atrasa o desenvolvimento do turismo; 
• falta de envolvimento da comunidade e participação do setor privado nos programas KAZA; • número 
ainda insignificante de Implementou projetos transfronteiriços;
• falta de compartilhamento de informações e operações conjuntas para combater a caça furtiva. 

Apesar das dificuldades e dificuldades enfrentadas, acreditamos que o saldo seja positivo. Sob a égide da 
KAZA foram executados vários programas e projetos cujo impacto já é visível dentro da região. A KAZA 
tornou-se uma referência mundial e um claro exemplo de integração e cooperação regional.Também tem 
sido um exemplo para outras áreas de conservação transfronteiriças da SADC.Por conseguinte, devemos 
continuar no mesmo caminho de unidade e cooperação, envolvendo para esse fim todos os atores relevantes, 
permitindo assim a realização completa dos objetivos da KAZA.Aproveito a oportunidade para expressar 
nossa gratidão aos nossos parceiros de cooperação com ênfase particular no Kiwi e no PPF pelo apoio 
técnico e financeiro permanente que eles fornecem à KAZA.Graças ao seu apoio, foi possível implementar os 
vários projetos de caráter regional e nacional. Esperamos continuar a beneficiar do seu apoio, especialmente 
nesta fase em que a nossa atenção está focada em projetos transfronteiriços e corredores de dispersão de 
vida selvagem. Finalmente, eu também quero expressar meu agradecimento aos funcionários da KAZA, às 
autoridades tradicionais e a todos os outros atores que contribuam direta ou indiretamente para tornar o 
KAZA TFCA um grande orgulho para a região.Seja bem-vindo aos delegados honrosos dos Estados membros.
Bem-vindo ao KAZA e agradeço sua atenção.

Discurso de abertura, Ministro de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Conservação e Turismo, 
Tshekedi Khama, Simpósio KAZA, 31 de outubro de 2016
 
[Todos os protocolos observados]
 
Fui convidado a falar sobre várias questões, uma das quais é a gestão dos recursos naturais, o comércio ilegal 
de vida selvagem e a caça furtiva.Eu sou particularmente apaixonado por esses assuntos, então você vai me 
desculpar se minha escolha de palavras entregar exatamente o propósito desses comentários. Uma coisa 
que temos que perceber é que, quando falamos de vida selvagem, nós, como seres humanos, não devemos 
criar fronteiras artificiais através dos ecossistemas e esperar que os animais respeitem isso. Não só somos 
desafiados com isso, somos desafiados com coisas como mudanças climáticas. Os animais selvagens não 
devem ser o cordeiro sacrificial dessa dinâmica entre esses humanos, gado e vida selvagem.Devemos lembrar 

que a mudança climática não é outra coisa senão o que os humanos causaram. Somos desafiados a encontrar 
soluções por ganância e cultura, ou hábitos insustentáveis. Essas decisões dependem de nós para mudar.
 
Senhoras e senhores, uma das coisas que fizemos no Botsuana é a convivência humana-vida selvagem.É 
um desafio, e às vezes, quando você está falando com as comunidades sobre aprender a viver com vida 
selvagem, é difícil para eles entender.Deixe-me explicar-lhe por que é digno dessa abordagem. Se não temos 
comunidades do lado, não controlaremos a caça furtiva, a ganância ou a corrupção. Essas três coisas custaram 
aos nossos países uma enorme quantidade de dinheiro.Podemos fingir que não existem nos nossos países.Se 
não estivessem lá, não estaríamos aqui nesta conferência.Quando teremos sucesso em cuidar das espécies 
que temos, é porque temos as comunidades a bordo. Estamos trabalhando incansavelmente para envolver 
nossas comunidades no Botsuana, através do nosso programa CBNRM, pelo qual as comunidades obtêm 
renda do turismo.
 
O Botswana hospeda entre 170.000 - 210.000 elefantes, o mais alto em qualquer país da África. Você poderia 
dizer que somos vítimas do nosso próprio sucesso e é por isso que a KAZA tem que trabalhar. Para que 
a KAZA funcione, uma situação BREXIT não deve ser uma opção para nenhum de nós. Para o Botswana, 
a maioria dos nossos recursos para o combate à caça furtiva veio no país, mas também é defendida pelo 
nosso Presidente, um conservador ávido e consciente do valor dos recursos naturais. Ele fornece liderança, 
compromisso e orientação. Não temos nada melhor para oferecê-lo do que os exemplos que aprendemos. 
Falamos sobre conservação e preservação igualmente.
 
Ao desenvolver a economia e compartilhar entre todos nós, ter um líder que é capaz de criar esse equilíbrio 
é uma tarefa gigantesca. Reconhecemos esses esforços pela nossa liderança.A boa notícia é que estamos 
sendo bem-sucedidos.Nós intensificamos nosso programa de perfuração de poços no país para alimentar e 
dar água às espécies que temos.
 
O comércio ilegal de vida selvagem é algo que não combatimos nos nossos respectivos países. A verdade 
do assunto é a caça furtiva na África é feita pelos africanos. Vamos nos permitir ser explorados por aqueles 
que não vivem neste continente?Nós viemos daqui há muitos anos e a responsabilidade é sobre nós para 
garantir que isso não aconteça novamente.Perdemos nossos recursos naturais para pessoas que nem sequer 
estão neste continente, e ainda estamos sentados aqui e realizamos conferências para discutir o que vamos 
fazer depois. O tempo para conversar chegou ao fim, é hora de pedir ação. A África nunca deve ser como 
foi no passado, o tabuleiro de outra pessoa, onde somos movidos pela vontade das pessoas que não estão 
neste continente. Se não assumiremos o controle de nossos recursos naturais neste continente, teremos um 
enorme déficit nesses recursos que não podemos substituir.
 
Em conclusão, não vim aqui hoje para dizer todas as coisas certas que parecem boas. Eu vim aqui para 
interagir com pessoas que têm uma preocupação semelhante como eu, e como um país como nós. Eu tive a 
oportunidade de ir para a CITES, e do que eu me afastei da CITES, África
101
 
Continuará sendo o tabuleiro de outra pessoa.Precisamos assumir o controle de nossos recursos, destino 
e futuro. Podemos ser confusos por recursos, mas temos amigos genuínos aos quais podemos ir. Para que 
possamos procurar assistência, significa que devemos ser credíveis nesse pedido, na forma como entregamos, 
precisa ser sincero no que estamos dizendo.
 
Senhoras e Senhores Deputados, Ministros de honra, hoje é o aniversário de 10 anos do KAZA, início do 
recurso natural para os filhos de nossos filhos. Nós, no Botswana, incorporamos recursos naturais, minerais, 
meios de subsistência em um planejamento especial - nos convida a sermos coletivos e informamos uns aos 
outros para que tenhamos certeza de um bom nível de subsistência no futuro, então nossos recursos naturais 
continuam em equilíbrio.Um aspecto é o que é necessário para desestabilizar essa equação.Corrupção e 
ganância são críticas para superar.É isso que o mundo internacional está nos julgando. Meu país está disponível 
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para compartilhar com você E lições que aprendemos em como preservamos e conservamos nossos 
recursos naturais. Tomamos decisões difíceis ao proibir nossa caça, mas foi a decisão certa. Muito obrigado, 
e por favor, tomemos a decisão correta e façamos as coisas certas. Observações de Colgar Sikopo, Diretor 
de Vida Selvagem e Parques Nacionais, em nome do Hon. Pohamba Shifeta, MP, Ministro do Meio Ambiente 
e do Turismo, Simpósio KAZA, 31 de outubro de 2016 Diretor de Cerimônia Hon. Ministro de Estado 
dos Assuntos Provisórios, Zimbabwe Hon. Ministros responsáveis pelo Meio Ambiente, Recursos Naturais, 
Hotéis e Turismo, para o KAZA TFCA Seu Culto o Prefeito de Victoria Falls O Secretário Executivo da SADC 
Excelentores Embaixadores e Altos Comissários Distintos Líderes Tradicionais Funcionários da KAZA TFCA 
PCs KAZA TFCA Secretariado Distintos Parceiros de Desenvolvimento Representantes Das ONGs e do setor 
privado Membros da mídia Senhoras e senhores, devo compartilhar com vocês brevemente sobre questões 
de participação comunitária e desenvolvimento de meios de subsistência. É importante sublinhar o fato de 
que os programas KAZA TFCA são para as comunidades que também são representadas aqui por líderes 
tradicionais de todos os cinco PC, enquanto os cinco ministros que devem assegurar que as inspirações da 
comunidade são atendidas representam os governos. O programa de Gerenciamento de Recursos Naturais 
Baseado na Comunidade provou repetidas vezes ser um instrumento importante para os nossos respectivos 
Governos e países para atingir os objetivos em relação à conservação e ao desenvolvimento sustentável. O 
CBNRM baseia-se no entendimento de que, se os recursos naturais têm valor suficiente para as comunidades 
rurais e permitindo direitos de uso, benefícios e gestão, nossas políticas ambientais criarão incentivos 
apropriados para que as pessoas usem os recursos naturais de forma sustentável. Através de legislação 
inovadora, os direitos foram transferidos para as comunidades rurais, com especial atenção à vida selvagem, 
água e recursos florestais. É nossa responsabilidade como PCs garantir que o KAZA TFCA seja desenvolvido 
como um programa de desenvolvimento sustentável de conservação e turismo a partir do qual nossas PCs 
e comunidades rurais possam obter benefícios sociais e econômicos equitativos, observando o Princípios de 
responsabilidade, equidade, transparência e respeito mútuo, conforme estipulado no Tratado KAZA TFCA. 
O KAZA TFCA promove a colaboração transnacional e a cooperação entre PCs e comunidades rurais na 
implementação de ecossistemas e gestão de recursos culturais. Harmonizar as abordagens de gestão de 
recursos naturais e o desenvolvimento do turismo em nossos limites internacionais fortalecerá a integridade 
do ecossistema e os processos ecológicos naturais.
 
Por conseguinte, é imperativo que qualquer programa de promoção da conservação da biodiversidade tenha 
um impacto positivo no nível de vida destas comunidades rurais e envolva-as. É com base no potencial 
apresentado pela vasta vida selvagem, turismo e recursos culturais na região que as nossas cinco PCs de 
Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe acreditam que podemos obter retornos equitativos e 
benefícios socioeconômicos significativos desde que Harmonize nossas políticas e práticas de conservação e 
use nossos recursos naturais compartilhados com prudência.
 
 Nós acreditamos que os recursos naturais são os principais impulsionadores do crescimento econômico 
rural e do desenvolvimento quando seu potencial total é desbloqueado através de abordagens de conservação 
modernas baseadas no mercado. Os recursos naturais constituem a base das economias rurais, porque as 
pessoas nas áreas rurais dependem do uso de recursos naturais para sua sobrevivência, seja a gestão da vida 
selvagem e o turismo, uso de plantas, pescas ou uma combinação dessas e outras atividades.
 
O uso sustentável dos solos e da água, dos animais selvagens e das plantas é, portanto, o cerne da participação 
da comunidade e do desenvolvimento dos meios de subsistência, porque o uso inteligente e integrado desses 
recursos permite que as pessoas rurais diversifiquem seus meios de subsistência e melhorem seu status 
socioeconômico enquanto asseguram a conservação da biodiversidade. Portanto, o dinheiro investido na 
KAZA tem um impacto direto nas comunidades rurais. Agradecemos aos parceiros de desenvolvimento pelo 
apoio contínuo ao KAZA TFCA.
 
Através do uso ativo da vida selvagem e outros recursos valiosos, as comunidades rurais podem obter novos 
benefícios da biodiversidade, que foram largamente inexplorados no passado. Utilizações como o turismo, a 
caça à conservação, o esporte, a pesca, a produção artesanal e a colheita de produtos vegetais indígenas para 

nichos de mercado têm economias rurais diversificadas. A participação e a gestão da comunidade podem 
desbloquear ainda mais o valor potencial de uma ampla gama de recursos naturais para reduzir a pobreza e 
criar emprego e riqueza, assegurando simultaneamente que os recursos sejam utilizados de forma sustentável. 
O programa CBNRM começou com um foco na vida selvagem, não porque o jogo é recurso mais importante 
do que plantas, peixes ou outros recursos naturais, mas porque a vida selvagem havia diminuído drasticamente 
nos últimos anos em alguns países e porque a vida selvagem poderia produzir retornos econômicos tangíveis 
e competitivos Em investimentos. Sua reabilitação não só serviu para um objetivo de conservação, mas 
apresenta muitas oportunidades para desbloquear rapidamente os benefícios potenciais da biodiversidade.
 
O KAZA TFCA é abençoado com uma abundância de plantas e animais únicos, áreas de zonas húmidas, belas 
paisagens naturais e uma cultura diversificada de pessoas, que quando combinadas tem potencial para ajudar a 
conservação e, em última instância, recebem recompensas econômicas significativas para a comunidade local 
e nossos respectivos países em geral. Entre outros, o KAZA TFCA é um anfitrião das Cataratas Victoria, uma 
das Sete Maravilhas do Mundo e do Delta do Okavango, no site Ramsar. Com esses recursos diversos, não 
tenho dúvidas em que, através da abordagem de gerenciamento de recursos naturais baseada na comunidade, 
os programas KAZA TFCA serão bem-sucedidos.
 
Como PC, criamos atividades e plataformas colaborativas, e trocamos informações e práticas de CBNRM, 
para aprender uns com os outros.É necessária uma prática sólida para o desenvolvimento sustentável.
 
Uso de nossos recursos naturais em bases economicamente benéficas. O planejamento, gerenciamento, 
monitoramento e avaliação são, portanto, os principais e os principais aspectos da participação da comunidade 
no gerenciamento de recursos naturais.
Permitam-me também lembrá-lo de que a participação da comunidade e programas relacionados, como 
conservações ou áreas de gerenciamento de jogos, não substituem o gado ou as culturas com vida selvagem 
e turismo. Com este programa, a vida selvagem e o turismo simplesmente se tornam formas adicionais de uso 
da terra ao lado de usos existentes, como culturas, pecuária e outros esquemas.
 
Permita-me também reconhecer que apesar de todos os sucessos da CBNRM, como KAZA TFCA, 
reconhecemos que viver com vida selvagem geralmente carrega um custo. O aumento das populações de vida 
selvagem e os intervalos expandidos em áreas de terra comunais resultam em conflitos mais freqüentes entre 
pessoas e animais, particularmente elefantes e predadores, em muitas áreas do KAZA TFCA. Isso resultou em 
perdas de pecuária e culturas em todo o país e, em alguns casos, perda de vidas humanas.
 
No entanto, mecanismos inovadores estão sendo implementados para reduzir o nível eo impacto do conflito 
da vida selvagem humana, para garantir que os benefícios do gerenciamento de conservação superem os 
custos e aproveitar os sucessos significativos já alcançados.
 
Como PCs KAZA TFCA, devemos continuar a comprometer-nos a gerenciar conflitos de vida selvagem 
humana de forma a reconhecer os direitos e as necessidades de desenvolvimento das comunidades rurais, 
reconhece a necessidade de promover a conservação da biodiversidade, promove a auto-suficiência e garante 
que a tomada de decisões seja rápida e eficiente E com base na melhor informação disponível.
 
Devemos desenvolver mecanismos e estratégias como KAZA TFCA para que as comunidades locais 
participem e obtenham benefícios significativos e tangíveis desta TFCA.
 
Agradeço a todos.
 
Observações de abertura, para o Ministro Honorável do Turismo e das Artes da República da 
Zâmbia, Charles Banda sobre o desenvolvimento do turismo regional na área KAZA TFCA, 
Simpósio KAZA, 31 de outubro de 2016
 
Sua Excias. Ministro dos Hotéis e Turismo, Angola; Sua Excias Ministro do Meio Ambiente, Vida Selvagem e 
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Turismo, Botswana; Hon. Ministro do Meio Ambiente e do Turismo, Namíbia; Sua Excias. Ministro do Meio 
Ambiente, Água e Clima, Zimbabwe; Sua Excias Ministro de Estado dos Assuntos Provinciais, Zimbabwe; 
Excelentíssimos Embaixadores e Altos Comissários aqui presentes; O Prefeito de Victoria Falls Town; 
IlustresReais, os líderes tradicionais no KAZA TFCA; Technocrats em diversos setores econômicos e 
sociais; Os representantes da comunidade; Sociedade civil; Os Parceiros Cooperantes; O Presente das Mídia; 
Distinguidos convidados convidados; Senhoras e senhores
 
É com grande prazer que apresente observações sobre o desenvolvimento do turismo regional na Área de 
Conservação Transfronteiriça de Kavango Zambezi (KAZA TFCA); A criança que nasceu em 2006 e agora 
passou de 10 anos. Permanece conosco para continuar criando essa criança para que ela cresça em uma 
pessoa responsável que irá trazer alegria e felicidade para a família KAZA, a região e o mundo em geral.
 
Senhoras e senhores, o turismo é bem aceitecomo um importante contribuinte para a economia e o 
desenvolvimento sustentável a nível local, nacional e regional. O turismo é muitas vezes defendido como um 
meio de diversificar as condições econômicas nas áreas rurais e regionais, fornecendo fontes alternativas de 
emprego e geração de renda, especialmente durante períodos de flutuações e desacelerações nas indústrias 
tradicionais, como agricultura, mineração, silvicultura, preços baixos das commodities e seca Condições. Além 
disso, o turismo pode melhorar o desenvolvimento regional através do investimento do setor público e 
privado em novas infra-estruturas e instalações.
 
O desenvolvimento do turismo regional no KAZA TFCA implica empreender esforços coordenados 
para o desenvolvimento do turismo, harmonização de políticas, desenvolvimento de produtos de turismo 
transfronteiriço, embalagem de produtos turísticos, marketing e branding KAZA TFCA, melhoria da 
acessibilidade à área e desenvolvimento de infra-estrutura. Os PCs, portanto, precisam trabalhar em conjunto 
para desenvolver o setor de turismo KAZA TFCA. Senhoras e senhores, percebemos plenamente que a 
KAZA TFCA é um veículo importante que se espera que desempenhe um papel importante na liderança 
do desenvolvimento econômico da região através do turismo, particularmente na criação de empregos para 
jovens e pobres rurais.
 
Para que o turismo contribua positivamente para a economia regional, o desenvolvimento de requisitos 
de desenvolvimento turístico, como o desenvolvimento de infra-estrutura, não deve ser superado. O 
desenvolvimento do turismo é altamente dependente de infra-estrutura, como eletricidade, ferrovias, estradas, 
portos marítimos, aeroportos, irrigação, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento urbano e 
rural, que já sofrem de um déficit substancial do passado em termos de capacidades, bem como Eficiências 
na entrega de serviços de infraestrutura crítica. A realização pelos PCs de que o turismo é um dos principais 
contribuintes para o crescimento econômico só pode ser alcançada se esse déficit de infraestrutura puder 
ser superado e investimentos adequados para apoiar um maior crescimento e uma melhoria da qualidade de 
vida tanto para comunidades urbanas como rurais.
 
Caros convidados, senhores e senhoras, o potencial de desenvolvimento do turismo em um destino é 
determinado pela existência de requisitos de turismo e outras infra-estruturas relacionadas que influenciam 
as decisões turísticas para visitar áreas específicas. É importante que o planejamento e desenvolvimento 
coordenado resultem da sobreposição considerável que existe entre os recursos necessários para agricultura, 
mineração, manufatura e para o turismo. O desenvolvimento sistemático da infra-estrutura turística é 
necessário para que qualquer local funcione como um destino turístico. A atualização dos aeroportos na 
paisagem da KAZA em Kasane, no Botswana, Livingstone na Zâmbia e Cataratas Vitória no Zimbábue para 
níveis internacionais modernos até mesmo para acomodar o Airbus é um passo na direção certa para o 
turismo regional. Senhoras e Senhores Deputados, a integração das iniciativas de turismo KAZA TFCA com os 
programas e atividades existentes dos PCs é fundamental para equilibrar o setor a nível nacional. Permita-me 
dar um exemplo usando a situação zambiana.Em um esforço para desenvolver o setor de turismo, o governo 
da república da Zâmbia apresentou dois principais circuitos de desenvolvimento, denominados circuitos de 
desenvolvimento turístico do norte e do sul.Dentro desses circuitos, os programas transfronteiriços são parte 

integrante do desenvolvimento sustentável dos circuitos. O desenvolvimento da infra-estrutura rodoviária 
nacional pelo governo da Zâmbia e a infra-estrutura de aplicação da lei com o apoio de parceiros cooperantes 
demonstra a priorização do turismo na paisagem da KAZA. Além disso, o lançamento do projeto piloto 
KAZA UNIVISA entre a Zâmbia e o Zimbábue pelos honoráveis ministros de casa Os assuntos e turismo da 
Zâmbia e do Zimbábue na Ponte Victoria Falls, em 28 de novembro de 2014, são um marco importante para 
o desenvolvimento do turismo regional, não só para as PCs da KAZA, mas também para os Estados membros 
da SADC e para a região em geral. Eu, portanto, imploro todas as PCs KAZA para abraçar o lançamento do 
programa KAZA UNIVISA!
 
Os resultados da pesquisa sobre o desenvolvimento do turismo regional demonstram que, os destinos 
regionais que têm um forte apoio dos governos estaduais ou territoriais, organizações regionais e / ou locais 
de turismo bem estabelecidas, governos locais de apoio e líderes locais que promovam e implementam uma 
visão compartilhada Para o turismo sustentável em todo o governo, as empresas e as partes interessadas 
da comunidade estão bem posicionadas para inovar, competir e implementar melhores práticas de turismo 
sustentável no futuro.
 
Além disso, planear e implementar melhores práticas para destinos turísticos regionais sustentáveis pode 
contribuir para o desenvolvimento econômico regional, a conservação de ambientes naturais e socioculturais, 
o bem-estar da comunidade e experiências excepcionais dos visitantes.
 
Senhoras e senhores, em apoio da visão ATFC KAZA para estabelecer umaATFC de classe mundial 
e destino turístico, o potencial turístico da área deve ser desbloqueado de forma sustentável. Gostaria, 
portanto, de concluir minhas observações trazendo as melhores práticas que trabalharam em outros lugares 
no desenvolvimento do turismo regional e aconselhamos que, se estivermos orientados a desenvolver um 
setor de turismo sustentável e receptivo para o desenvolvimento econômico no ATFC, então precisamos 
Considere o seguinte como um caminho a seguir:
 
1. Realizar o planeamento e a gestão de destinos sustentáveis que implicariam de acordo com estratégias e 
práticas que facilitem o equilíbrio, a sustentabilidade, a administração e a gestão do destino; 2. Realizar um 
desenvolvimento de destino sustentável que irá buscar tipos, estilos e níveis de turismo que contribuam para 
a sustentabilidade social, cultural, política e ambiental de lugares para viver, trabalhar e visitar; E 3.Realizar 
marketing de destino sustentável que promova o turismo dentro e fora dos destinos para atrair e influenciar 
os visitantes apropriados.
 
Convidados convidados, senhoras e senhores, estarei falhando em meus deveres se terminar minhas 
observações sem agradecer aos nossos parceiros cooperantes por seu apoio inabalável ao desenvolvimento 
do ATFC KAZA e aos Chefes de Estado e liderança das PCs para fazer o projeto um sucesso. Dez anos de 
aprendizagem de lições, dez anos de lindíssima vizinhança e dez anos de compreensão do que a integração 
significa na agenda de desenvolvimento regional.
 
Espero sinceramente que, durante este simpósio, analisemos a forma como o turismo realizou, como devemos 
promover um crescimento adicional e como devemos superar obstáculos aparentes ao crescimento do 
turismo no ATFC KAZA.
 
Os meus agradecimentos!
 
Visão geral e propósito do Simpósio: Definir um contexto transfronteiriço, Morris Mtsambiwa, 
Secretariado KAZA, Simpósio KAZA, 31 de outubro de 2016
 
A paisagem da ATFC KAZA, por seu mero tamanho em cerca de 520.000 quilômetros quadrados, é uma 
das paisagens africanas que ainda possui grandes rebanhos de herbívoros e muitos carnívoros / predadores, 
um sinal de uma paisagem que permanece incrivelmente intacta. Através desta vasta paisagem, culturas ricas 
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e diversas prosperaram por milhares de anos. As duas características, de abundante vida selvagem e rica 
herança cultural, são reconhecidas globalmente pela inscrição dos três locais do Patrimônio Mundial dentro 
do ATFC KAZA para incluir essas icônicas Cataratas Victoria conhecidas localmente como Mosi-oa-Tunya, a 
fumaça que troveja e a sétima maravilha Do mundo entre a Zâmbia eo Zimbabwe; O Delta do Okavango, que 
em 15.000 km2 é o mundo ‘Maior delta do interior do país e site Ramsar no Botswana e as colinas de Tsodilo 
que representam o berço da cultura Sani também no Botswana.
 
Todos esses atributos tornam o ATFC KAZA um lugar raro e especial, uma casa vibrante para 2,5 milhões 
de pessoas e um destino ideal para milhões de visitantes de todo o mundo que desejam experimentar 
abundantes espécies selvagens e culturas diversas. É uma paisagem extraordinária digna de uma gestão a longo 
prazo para as gerações presentes e futuras, conforme previsto pelos Chefes de Estado e de Governo das 
cinco PCs, Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue quando, no dia 18 de agosto de 2011, assinaram 
um Tratado para estabelecer Este parque transfronteiriço. Antes da assinatura do Tratado, em 7 de dezembro 
de 2006, nesta mesma cidade de Victoria Falls, os cinco governos assinaram um Memorando de Entendimento 
para facilitar as negociações para estabelecer o KAZA TFCA. Através deste MOU, as PCs comprometeram-
se a envolver as partes interessadas em todas as fases ou fases de planejamento, desenvolvimento e gestão 
da ATFC KAZA, de modo a obter o apoio necessário e a aceitação social para a área de conservação 
transfronteiriça, cuja visão é:
 
• Estabelecer uma área de conservação transfronteiriça de classe mundial e destino turístico nas regiões 
da Bacia do Rio Okavango e Zambeze, Angola, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue no contexto do 
desenvolvimento sustentável. • Para alcançar esse status de classe mundial, a missão KAKA ATFC é, portanto: 
• Manejar de forma sustentável o ecossistema do Kavango Zambeze, seu patrimônio e recursos 
culturais, com base nos melhores modelos de conservação e turismo para o bem-estar socioeconômico das 
comunidades e outras partes interessadas em torno e ao redor A eco-região através da harmonização de 
políticas, estratégias e práticas.
 
Até à data, as PCs KAZA apresentaram grande liderança e iniciativa na condução deste complexo e altamente 
ambicioso programa de conservação e desenvolvimento. Na verdade, um sinal de seu compromisso e 
determinação para tornar este empreendimento um sucesso para o benefício da geração presente e futura 
em reconhecimento do fato de que eles precisam tratar a Terra bem como não foi dado a eles por seus pais, 
mas emprestado a eles por Seus filhos.
 
O desafio a seguir será, portanto, manter essa grande liderança para continuar a efetivamente desenvolver 
e gerenciar relações existentes e potenciais com uma diversidade de partes interessadas para realizar os 
objetivos do ATFC KAZA.
 
Estamos, portanto, reunidos aqui para comemorar esta grande liderança que permitiu o desenvolvimento do 
ATFC KAZA nos últimos dez anos após a assinatura do MOU. À medida que experimentarmos nos próximos 
dias, os interessados após a participação dos interessados, dos aldeões às organizações comunitárias, do setor 
público ao setor privado aos parceiros que cooperam com a academia, compartilharão conosco como eles 
trabalharam com outras partes interessadas para desenvolver o ATFC KAZA no passado década.
 
A moeda comum em abordar questões que se espalham por uma região tão grande e diversificada como o 
ATFC KAZA é a colaboração, ou seja, trabalhando em fronteiras artificiais desenhadas por humanos com 
pessoas e organizações que têm interesses diversos e valores compartilhados para o bem-estar da paisagem 
que eles chamam de lar. Um exemplo de Liderança entre pessoas e organizações na região dispostos a trabalhar 
em conjunto foi exibido pela recente reunião de Chefes Tradicionais de quatro PCs que se encontraram em 
Livingstone, na Zâmbia, em setembro de 2016. Esses líderes representam o principal interessado, o mais 
afetado e Com o maior impacto ou o maior potencial para fazer ou quebrar a iniciativa KAZA. A sua compra 
total é, portanto, muito crítica para o sucesso do ATFC KAZA, uma vez que eles continuarão a estar lá muito 
tempo depois de todos terem deixado.

 
Embora não exista um modelo único de colaboração em modelos bem sucedidos em grande escala, parecem 
compartilhar esses elementos-chave:
• Catalyst, neste caso, a necessidade de gerenciar conjuntamente recursos compartilhados para a 
sustentabilidade; 
• Liderança entre pessoas e organizações da região dispostas a trabalhar em conjunto; 
• Representações dos interesses afetados, ou seja, participação dos interessados; 
• Ajuste regional entre a escala do desafio e o interesse das pessoas em se envolver; 
• Governança para fornecer tomada de decisão e outros apoios; 
• Processos de aprendizagem, tanto científicos como públicos; 
• Visão estratégica, expressando metas e aspirações compartilhadas; 
• Plano de implementação para passar da visão para a ação; 
• Resultados, incluindo acordos, políticas e realizações; E 
• Adaptação em resposta ao monitoramento e avaliação contínua.
 
Estes elementos-chave foram experimentados naATFC KAZA nos últimos dez anos desde a assinatura de um 
Memorando de Entendimento em 7 de dezembro de 2006 por Ministros responsáveis pelo Meio Ambiente e 
Turismo nesta mesma cidade no Victoria Falls Hotel com vista para Mosi-oa-Tunya. Os sucessos representam 
os casos em que esses elementos-chave foram ou estão em processo de realização e os desafios representam 
casos em que a conquista ainda não foi alcançada, exigindo esforços sustentados para encontrar soluções 
duradouras para esses desafios.
 
Assim, o evento de três dias do KAZA TFCA antes de nós contará a história desse cenário compartilhado 
e destacará alguns dos desafios e oportunidades que seus residentes enfrentam hoje e amanhã. A chamada 
é acompanhar os sucessos enquanto aprende com os erros anteriores na superação de desafios pendentes.
 
Especificamente, podemos destacar as seguintes áreas como sucessos, tendo em mente que a vida selvagem 
que não conhece limites constitui o catalisador para o nosso desejo de trabalhar em conjunto para gerir 
conjuntamente recursos compartilhados: 

A. A estrutura de governança / arranjos para fornecer a tomada de decisão e outro suporte para o processo 
de desenvolvimento e gerenciamento do KAZA no dia-a-dia foram implementados. Hoje, temos um Comitê 
Ministerial que fornece liderança estratégica apoiada por um Comitê de Altos Funcionários e um Comitê 
de Gestão Conjunta com uma Secretaria fornece um papel de facilitador e coordenação que trabalha 
incansavelmente com outras partes interessadas para planejar e desenvolver o KFA TFCA. Grupos de trabalho 
também estão no lugar para abordar questões específicas, como conservação e segurança, desenvolvimento 
turístico e jurídico também estão no lugar
 
B. Foram elaborados Planos de Desenvolvimento Integrados Nacionais para cada componente do KAZA TFCA 
e o Plano Integrado de Desenvolvimento Integrado, focado em processos regionais ou transfronteiriços, foi 
aprovado em junho de 2016 e fornece o quadro para as próximas etapas no planejamento e desenvolvimento 
do KAZA TFCA . Identificados dentro do MIDP são as principais necessidades de desenvolvimento, a gestão 
de recursos naturais, o desenvolvimento do turismo, o desenvolvimento de infra-estrutura, o planejamento 
integrado do uso da terra, o aprimoramento dos meios de subsistência e a cooperação política transfronteiriça. 
Essas atividades serão realizadas com a participação plena das partes interessadas em seis áreas identificadas 
como Áreas de dispersão de vida selvagem transfronteiriças para incluir o seguinte: Rio Kwando, Zambezi 
Chobe, Hwange-Kazuma-Chobe, Hwange-MakgadikgadiNxai Pan, Zambezi-Mosi-oa- Tunya e as WDA de 
Khaudum-Ngamiland.
 
Outros documentos também foram produzidos para orientar as atividades relevantes, tais como:
• Plano Estratégico de Ação KAZA TFCA 2011-2016 
• Estratégia de Engajamento das Partes Interessadas 2011 
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• Sustentabilidade Financeira KAZA TFCA 2013-2018 
• Relatório de Inquérito de Base de Vida dos Meios de Vida de KAZA TFCA 2014 
• Proposta de Harmonização de Políticas de KAZA TFCA 
• Estudos de Mitigação de Vida Silvestre Humana 
• Comunicação e Advocacia
.
Mais uma vez, à medida que continuamos com o nosso simpósio, devemos observar que houve uma 
participação intensiva das partes interessadas na preparação e produção desses documentos.
 
C. Prestação de algumas das necessidades de infra-estrutura das agências de conservação nos PCs para 
aumentar a capacidade de gerenciamento da propriedade dos Parques, incluindo a aquisição de equipamentos, 
como veículos e barcos, para melhorar a implantação de pessoal durante as atividades de aplicação da lei. 
Exemplos como a construção de uma sede estatal no Parque Nacional Sioma Ngwezi na Zâmbia ou as doze 
casas da Pandamatenga, bem como estudos críticos para fornecer infra-estrutura sobre a melhor forma de 
mitigar as mudanças climáticas são alguns dos desafios de infraestrutura abordados durante a Últimos dez 
anos.
 
D. Em termos de desenvolvimento do turismo, o desenvolvimento de uma univisa para facilitar o movimento 
fácil dos turistas dentro da paisagem KAZA está progredindo após a conclusão bem-sucedida de uma fase 
piloto com a Zâmbia eo Zimbábue. Estes dois países, enquanto continuam a abordar alguns dos desafios 
encontrados durante a fase piloto, avançaram para convidar os outros PCs para se juntarem ao regime univisa.
 
Todas essas atividades foram possíveis graças ao apoio recebido de nossos Parceiros Cooperantes 
Internacionais principalmente do Governo da República da Alemanha através do KfW, Fundo Mundial 
para a Vida Selvagem (WWF), Fundação para os Parques da Paz (PPF) e Cli Facilidade de desenvolvimento 
resiliente de infra-estrutura (CRIDF). Agradecemos o apoio contínuo que recebemos dos nossos parceiros 
de cooperação. Como aludido anteriormente ao desenvolvimento futuro do ATFC KAZA será orientado 
pelo Master Integrated Management Development Plan, focado em atividades relacionadas à gestão de 
recursos naturais, desenvolvimento de turismo, desenvolvimento de infra-estrutura, planejamento integrado 
de uso do solo, melhoria de meios de vida e cooperação política transfronteiriça em seis dispersões de vida 
selvagem Áreas. Para demonstrar o que precisa ser feito, concluirei minhas observações usando o exemplo 
da Área de dispersão de animais selvagens de Kwando em uma apresentação de curto ponto de poder. O 
papel das autoridades tradicionais no Desenvolvimento ATFC por Sua Alteza Real Chefe Sênior Mukuni, 
Simpósio KAZA, 1º de Novembro de 2016 Hon. Ministro dos Hotéis e Turismo, Hon. De Angola Ministro do 
Meio Ambiente, Vida Selvagem e Turismo, Botswana Hon. Ministro do Meio Ambiente e do Turismo, Namíbia 
Sua Excelência Ministro do Turismo e das Artes, Zâmbia, Sua Excelência Ministro do Meio Ambiente, Água 
e Clima, Zimbabwe Sua Excelência Ministro de Estado para Assuntos Provinciais, Zimbabwe Excelências, 
Embaixadores e Altos Comissários Os parceiros cooperantes O Prefeito de Victoria Falls Town As Altezas 
Reais, os líderes tradicionais nos tecnocratas ATFC KAZA em vários setores econômicos e sociais 109 Os 
representantes da comunidade A sociedade civil A mídia Casas presentes presentes Distinguidos convidados 
Senhoras e senhores Em primeiro lugar, permitam-me expressar minha profunda gratidão pela honra que me 
concedeu em proferir um discurso de destaque nesta ocasião alegre e histórica do Simpósio do Estado de 
KAZA de 2016 nesta cidade turística de Cataratas Vitória, no Zimbabwe.
 
Em segundo lugar, permita-me expressar minha sincera gratidão aos organizadores do Simpósio, bem como 
ao governo e aos povos do Zimbábue pela excelente hospitalidade que nos foi concedida. A todos vocês, eu 
também agradeço muito.
 
Minha apreciação também é para a família das cinco PCs KAZA e para todos seriam e atuais parceiros 
cooperantes no desenvolvimento KAZA TFCA sem quem esse sonho não seria realizado.
 
O envolvimento das autoridades tradicionais em relação às suas comunidades no KAZA TFCA sinalizou uma 

nova era na gestão da vida selvagem nesta parte do mundo. Isso trouxe uma nova dispensa ao mundo da 
conservação, a saber, a abordagem de um processo consultivo completo abrangente de partes interessadas. 
Estou ciente de que cada um de nós líderes comunitários aqui presentes hoje foi envolvido e envolvido, de 
uma forma ou de outra nos processos de planejamento nacional da KAZA TFCA. Para isso, desejo elogiar os 
governos de cinco PCs por escolherem envolver-nos como autoridades tradicionais no gerenciamento diário 
de nossos recursos naturais.
 
Distintos convidados, esta é a primeira vez que fomos convidados como um agrupamento coletivo de 
autoridades tradicionais, não limitadas aos limites soberanos de nossos países, para discutir os desafios 
comuns que enfrentam as comunidades que representamos. Por isso, eu te saudue.
 
Estes desafios são numerosos, mas incluem pobreza, opções de subsistência limitadas, mudanças climáticas, 
HWC, falta de emprego e oportunidades de investimento, bem como controle limitado sobre nossos recursos.
 
Senhoras e senhores, o amor pelos recursos naturais e culturais da África é a base para desenvolver uma 
economia vibrante e florescente, baseada em vida selvagem, vida selvagem e África intocada.Este presente 
de Deus é o que daremos à próxima geração, nossos filhos.Estamos apenas a cuidar deste presente para as 
gerações futuras.
 
Como um povo cuja cultura tradicional e modo de vida gira em torno do uso sustentável dos recursos 
naturais, simplesmente não temos escolha senão protegê-lo literalmente todos os dias.
 
Senhoras e senhores, nós, como autoridades tradicionais no cenário KAZA TFCA, há muito que defendemos 
um fórum de líderes tradicionais, uma plataforma em que nós, as Autoridades Tradicionais do KAZA TFCA, 
podemos discutir desafios, fornecer informações e soluções, bem como O desenvolvimento do guia que afeta 
as comunidades que representamos é uma maneira excelente de alinhar os programas governamentais com 
as necessidades e a expectativa de homens, mulheres e crianças no terreno.
 
Distinguidos convidados, esperamos sinceramente que este seja apenas o início de uma longa relação de 
trabalho. Desejamos aconselhar os nossos governos, a Secretaria da KAZA e as estruturas que, como 
autoridades tradicionais, desempenharemos um papel ativo na elaboração de soluções, implantação dos 
programas e monitoramento do impacto.
  
Como autoridades tradicionais, temos assessores que atendem a carteiras-chave, como a gestão de recursos 
naturais, o desenvolvimento da comunidade e a atração de investimento para o desenvolvimento de turismo e 
infraestrutura. Como tal, as indunas que nos aconselham, precisam estar ativamente envolvidas nos processos 
de planejamento e implementação do KAZA TFCA.
 
Distintos convidados, posso concluir afirmando que os desafios enfrentados pelo KAZA TFCA, muitas vezes 
são os mesmos desafios que enfrentamos nos últimos séculos.As soluções existem, e podemos ajudar. Ao 
trazer de volta a capacidade para as comunidades gerirem seus próprios recursos de vida selvagem e trazendo 
o apoio dos governos do PC KAZA TFCA para que as comunidades voltem a ser os guardiões da sua vida 
selvagem, o futuro da conservação foi colocado em boas mãos.
 
Senhoras e senhores, o tempo para a retórica já se foi! O tempo para considerar as autoridades tradicionais 
e as comunidades locais como meros beneficiários já se foi! Agora é hora de termos sido considerados 
parceiros iguais em conservação e desenvolvimento.
 
Nossa voz precisa ser ouvida e, por meio dessa voz colectiva, deve ser ouvida pelos nossos governos, bem 
como por doadores e investidores.
 
Deixe nossa voz ser clara! Deixe nossa voz ressoar nossas idéias! Deixe nossa voz ser ouvida! Deus pressiona 
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KAZA TFCA e seus parceiros.Obrigado.
 
Comentários de encerramento sobre o Simpósio do Estado de KAZA 2016, Joseph Shoko, 
Ministério do Meio Ambiente, Água e Clima, Zimbabwe, Simpósio KAZA, 2 de novembro de 
2016
 
A liderança tradicional que agradeceu este Simpósio, altos funcionários do governo aqui presentes, Sua Alteza 
Real, o Prefeito de Victoria Falls, o Secretariado da SADC e a Secretaria da KAZA, nossos parceiros de 
conservação que estão aqui conosco hoje, delegados estimados, todos os protocolos observados.
 
Boa tarde a todos vocês. Eu me sinto honrado e pr Para se apresentar diante de um grupo tão diversificado 
de convidados ilustres que demonstraram o mais alto nível de compromisso e determinação para garantir 
que alcançamos os objetivos deste Simpósio que foram: • Celebrar os 10 anos de existência da KAZA 
e mostrar suas conquistas; • Demonstrar o progresso na consecução dos objetivos da KAZA, conforme 
listado no Tratado e seu impacto até o momento; • Destaque o que está funcionando bem e porque, e as 
possibilidades de replicar esses sucessos; • Destaque o que não está funcionando bem e por que, e possíveis 
ações corretivas; • Aproveite as recomendações para futuras orientações; E • Fornecer uma plataforma para 
engajamento e colaboração para as partes interessadas da KAZA. Espero que todos sintam que conseguimos 
todos os objetivos do Simpósio e até muito mais. O KAZA TFCA representa um compromisso ousado 
por parte dos cinco países, é uma iniciativa ambiciosa, desafiadora e emocionante. Algumas das mensagens-
chave do Simpósio incluem, mas não estão limitadas a: aumentar o engajamento da comunidade e ampliar os 
benefícios, fortalecendo a colaboração transfronteiriça em todas as facetas do desenvolvimento da TFCA, a 
participação das partes interessadas e fomentando parcerias estratégicas e compreendendo a complexidade 
e a natureza multidisciplinar do gerenciamento da TFCA.

É refrescante notar que agora temos uma apreciação geral de onde viemos como KAZA TFCA. Nossos 
sucessos estão ancorados no apoio político que recebemos dos governos dos cinco PCs. Precisamos 
construir sobre a base já estabelecida para nós e a direção estratégica cristalizada em nossos Planos de 
Desenvolvimento Integrados e vários protocolos da SADC, incluindo o Protocolo sobre Conservação da 
Vida Selvagem e Aplicação da Lei, que inspirou os parques de imitação / paz da TFCA, sendo um veículo 
(embora não seja um Panacea) para integração regional e desenvolvimento sustentável que seja compatível 
com nossa agenda de conservação.
 
Senhoras e Senhores Deputados, ficou claro nas várias deliberações durante este Simpósio que a questão 
mais importante é falar com a implementação, a implementação e a implementação, e é certamente a nossa 
situação de implementação. O foco emergente em WDAs e a repetição de iniciativas bem-sucedidas, enquanto 
aprendemos com as nossas falhas, tornarão o sonho de KAZA realidade se todos nós desempenharmos 
nossa parte diligentemente.
 
É bom, queridos colegas, que o Simpósio nos deu uma plataforma para refletir sobre o nosso passado 
e presente, que deve se tornar nosso trampolim para nos levar para o nosso futuro desejado e é aí que 
estamos indo, a fase de impacto. Por isso, precisamos acelerar a dinâmica da implementação e garantir 
benefícios mais tangíveis para nossas comunidades locais. Saiu claramente em nossos fóruns de discussão que 
estamos gerenciando sistemas sócio-ecológicos muito complexos que precisam de gerenciamento adaptativo 
contínuo em face das mudanças climáticas e da pobreza.
 
Permita-me aproveitar esta oportunidade para agradecer a nossa equipe organizadora, parceiros internacionais 
e partes interessadas que ajudaram a financiar este Simpósio. Especialmente para mencionar KfW, GiZ, WWF, 
PPF, Ecoexist e suporte do programa AHEAD. Para aqueles de vocês que estão ficando para trás para a oficina 
de comércio baseada em mercadorias, desejamos-lhe uma estadia agradável e aqueles que estão partindo 
para vários destinos, desejamos-lhe viagens seguras e melhores desejos em todos os seus esforços. Mais 
importante ainda, aqueles de vocês que não querem sair do Zimbábue - entendemos que a tentação é muito 

forte, você também é bem-vindo para ficar o tempo que quiser, explorando nosso mundo de maravilhas.
 
Como país anfitrião, esperamos que você tenha desfrutado a nossa hospitalidade na cidade turística de Victoria 
Falls e nós o convidamos a explorar nossos produtos turísticos diversos e fascinantes à sua disposição.
 
Em nome do Governo do Zimbabwe e, de fato, em meu nome, agradeço a todos por ter feito este Simpósio 
um sucesso. A visão compartilhada que temos para aATFC KAZA nos liga para sempre. 

Que Deus vos abençoê.

ANEXO 4 - Perguntas e Reflexões
 
No último dia do Simpósio, os participantes foram convidados a fazerem perguntas e reflexões decorrentes 
das discussões no Simpósio.
 
Questões
 

 �  Que medidas você tomou para se afastar da mentalidade orientada para o financiamento do doador? 
 �  As nossas soluções para desafios atuais são temporárias ou duradouras? 
 �  Realizamos uma análise minuciosa das partes interessadas? Isso aumentará a gestão e a sustentabilidade 

da unidade de esforço. 
 �  Você usou as diretrizes da SADC para avaliar a viagem de 10 anos da KAZA em relação às principais 

áreas de atuação? Pode valer a pena compartilhar os resultados usando essas ferramentas ou abordagem 
para outras TFCAs para aprender com a KAZA. 

 �  Existe a oportunidade de canalizar mais recursos KAZA TFCA para os Fóruns TBNRM? 
 �  Onde está o apoio das bases para o trabalho a nível local de grandes ONGs internacionais? 
 �  Como os Estados parceiros adotam suas obrigações de acordo com o tratado assinado e o plano 

diretor? 
 �  Quais estratégias o KAZA emprega para abordar as tendências emergentes da degradação da terra 

devido à população de elefantes? 
 �  Como o Botswana controla a capacidade ecológica do elefante? 
 �  Pode “KAZA” lidar com pontos de vista concorrentes entre o desenvolvimento da comunidade e a 

conservação? 
 �  A KAZA pode comprometer a conservação das comunidades? 
 �  Agora, o que vamos fazer com toda essa informação maravilhosa? 
 �  Existe financiamento na KAZA para apoiar a aplicação da lei nas áreas KAZA? 
 �  Como conseguimos os governos do KAZA para capacitar suas comunidades como parceiros com 

papéis significativos? 
 �  Como nos engajaremos e realmente nos parceria com as comunidades de maneiras significativas (não 

token)? (Não apenas alocando um par de representantes da comunidade em comitês - precisa estar 
no nível local trabalhando através de iniciativas existentes)

 �  Quando teremos todos os outros setores a bordo no KAZA? 
 �  Quais os planos que a KAZA tem para garantir que os arranjos institucionais em vigor realmente 

sejam submetidos ao realinhamento para priorizar o empoderamento da comunidade para serem 
melhorados no terreno? 

 �  Qual método KAZA vai usar para envolver a comunidade regularmente? 
 �  Existe um roteiro claro para o recurso autônomo de longo prazo da KAZA para alcançar seu mandato? 
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 �  Qual é o contributo das TFCA para a economia? • A KAZA apresentou o UNIVISA para os turistas 
- por que eles não podem adotar os passes para a nossa comunidade na área da KAZA como o da 
Zâmbia e da Namíbia na fronteira com Katima? 

 �  A harmonização de políticas em KAZA é viável, dado as abordagens mais orientadas para o 
gerenciamento da vida selvagem em alguns países membros? 

 �  Existem fundos especificamente para projetos identificados pelas partes interessadas na área KAZA e 
área peri-KAZA? 

 �  Por que os crimes de recursos naturais são banalizados em vez de ser levados a sério? Geralmente, 
há atrasos no processamento e muitas vezes controversos, especialmente quando nenhuma prova é 
comprovada. 

 �  Por que não vemos mais projetos KAZA / PPF apoiados no terreno
 �  Quanto os orçamentos operacionais das autoridades da área protegida da KAZA mudaram nos 

últimos 10 anos (ajustados pela inflação)? 
 �  Como podemos melhorar a questão dos trabalhadores do governo que precisam de subsídios quando 

comparecerem com outras partes interessadas? 
 �  Por que o “elefante na sala” - crescimento populacional e falta de controle populacional - continuam 

a ser ignorados? No nível TFCA, isso eliminará rapidamente os ganhos de conservação, incluindo os 
benefícios da comunidade. 

 �  O que está sendo feito diretamente na interface vida selvagem / comunidade para separar os conflitos 
de animais com a comunidade? 

 �  Nós, como PCs KAZA TFCA, compreendemos e apreciamos a capacidade das comunidades de serem 
pioneiros de seu próprio destino?

 �  Como podemos crescer mais juntos em termos de abordagens de implementação de projetos, 
ordenamento do território e harmonização de políticas? 

 �  Por que não há estratégia de comunicação e compromisso para o KAZA? 
 �  Existe o compromisso genuíno das 5 PCs de possuir e atingir os propósitos e propósitos para a 

KAZA? 
 �  Em que medida as técnicas de envolvimento da comunidade são padronizadas para uso por todos os 

jogadores? 
 �  Todos os jogadores são igualmente qualificados em técnicas para o envolvimento da comunidade? 
 �  O que falta para integrar as comunidades no processo de tomada de decisão?

 
Reflexões
 

 �  O envolvimento e beneficiamento da comunidade é fundamental para o sucesso da conservação e da 
vida harmônica. A questão de quem é dono dos animais deve ter uma clara resposta comum em toda 
a região KAZA TFCA. 

 �  O turismo baseado na comunidade não pode suportar sozinho, se um negócio de turismo quiser se 
tornar bem sucedido. Joint ventures são um modelo de propriedade. Mas a inclusão das comunidades 
precisa ir além da propriedade ou mesmo ser possível sem ela. Nem todos podem, mas alguns membros 
da comunidade precisam se beneficiar de operadoras de turismo profissionais. As ferramentas 
necessárias para isso são um suporte robusto para o desenvolvimento de negócios, incluindo 
treinamento para desenvolvimento empresarial e políticas comerciais contínuas para treinamento 
interno e desenvolvimento de operadoras. 

 �  O Simpósio KAZA 2016 foi excelente. Tudo o que você precisa é acelerar a implementação de politicas 
Olicies, mecanismos e similares. Explicar as políticas que possui o que na parceria. 

 �  É a comunidade estúpida! • A KAZA requer interação transfronteiriça para líderes tradicionais. 
 �  Capacitação em parcerias necessárias para serem construídas com pessoas locais. 

 �  Agradecemos o movimento KAZA para o envolvimento da comunidade. 
 �  Importância do envolvimento da comunidade na tomada de decisões e na ação! 
 �  Um excelente fórum de compartilhamento de informações - muito bem feito! 
 �  As comunidades devem estar envolvidas no planejamento e implementação das atividades da KAZA. 
 �  Necessidade de um conjunto de ciência / iniciativas comunitárias equivalentes a iniciativas científicas 

de conservação. O trabalho comunitário nem sempre deve estar relacionado com a conservação. 
 �  Ótimo fórum para aprender como aluno de desenvolvimento comunitário Aprendi muito.
 �  O futuro da KAZA TFCA será determinado pela nossa capacidade de manter nossos rios fluindo. O 

equilíbrio entre as necessidades de desenvolvimento e a integridade ecológica será o maior desafio. 
 �  A energia e o sentido do propósito unificado são elevados e a KAZA alcançou a criação de uma 

plataforma / s unificada para conservação na região (mesmo que o envolvimento significativo da 
comunidade ainda não seja uma realidade) 

 �  Embora cada relacionamento comercial-comunidade seja único, em virtude Da natureza e da estrutura 
da rede, deve haver uma abordagem sistemática abrangente no KAZA, da qual a qualidade mínima dessas 
relações deve começar (política da empresa, planejamento, etc.) Já existem padrões e ferramentas 
bem-sucedidos, tanto na KAZA (Botswana Ecoturismo, EcoAwards Namíbia), bem como na região 
mais ampla da SADC. Sua experiência e insumos ainda não foram incluídos no grupo de trabalho de 
turismo. 

 �  A minha principal preocupação é o estado frágil da conectividade ecológica na KAZA. Se não 
conseguimos garantir corredores / WDAs muito em breve, toda a empresa KAZA é meramente um 
esforço de marketing. 

 �  Identificar as principais zonas de proteção intensiva dentro dos WDAs e alguns grandes parques 
naturais e implementar a aplicação efetiva da lei em cada um. 

 �  É impressionante que tenhamos ainda mais uma conferência de conservação e desenvolvimento, sem 
menção real de esforços para lidar com o controle / crescimento da população. Embora exista um 
foco na vida selvagem que precisa beneficiar as comunidades, deve haver um compromisso recíproco 
das comunidades para tentar ajudar a vida selvagem, controlando o crescimento populacional!

 �  Eu acho um pouco perigoso (para não mencionar arrogante) precedente de que a razão de ser da 
vida selvagem é seu benefício para as comunidades. A vida selvagem nunca proporcionará benefícios 
suficientes para manter todas as comunidades felizes. Por que os animais selvagens devem justificar seus 
motivos de existência sobre o que eles contribuem para os seres humanos? O benefício comunitário 
é importante e os benefícios da vida selvagem DEVEM se transferir para as comunidades, mas do jeito 
que estamos indo, corremos o rusk que, se a vida selvagem e as Áreas Protegidas não proporcionam 
benefícios suficientes, eles não devem ser mantidos. . . Isso liga-se às minhas perguntas - por que 
é visto como a condição da vida selvagem e / ou as responsabilidades dos conservacionistas para 
proporcionar às comunidades escolas / furos / clínicas / etc.? Essa é uma responsabilidade básica do 
governo (sem corrupção, há dinheiro suficiente para fazê-lo) e não deve ser visto como uma fatia ou 
ruptura para a sobrevivência futura de vida selvagem e esforços de conservação. 

 �  Até agora, o KAZA está no caminho certo - o que eles agora precisam fazer é envolver a comunidade 
na região praticamente. • Parece-me que há uma necessidade urgente de rever as estruturas da KAZA 
para fazer um balanço das lacunas. Parece que é necessário examinar as oportunidades de colaboração 
e parcerias no ambiente externo da KAZA, que podem aumentar o acesso às habilidades e aos 
recursos financeiros que a KAZA precisa para atingir seu mandato. • Falhas de implementação, falando 
de grandes benfeitores. 

 �  A KAZA TFCA fez grandes avanços na implementação do programa, mas as campanhas de gerenciamento 
de informações, compartilhamento e conscientização geral devem ser investidas para um impacto mais 
positivo em nossas comunidades. 

 �  Execute o projeto de Anna Songhurst na Região do Zambeze e pague sinais para demarcar corredores 
de vida selvagem com o emblema da KAZA. 
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 �  Roteie os bomas fixos ou móveis suportados pela KAZA em corredores chave para grandes carnívoros 
e coloque um sinal reconhecendo todos os doadores e KAZA em cada kraal. 

 �  Advogando pela mudança na legislação da KAZA PA para acomodar TFCAs. 
 �  Como veterinário, acho que a contínua falta de coordenação, consulta, transferência de amostras, 

etc., destaca-se frustrante. Além disso, o laboratório da Victoria Falls Wildlife Trust apresentou uma 
proposta de projeto re: regionalizando (para o nível TFCA) o laboratório. Isso foi feito a pedido do 
Secretariado da KAZA, mas depois de um lapso de um ano, não tivemos nenhum reconhecimento ou 
resposta. • O programa KAZA realmente fez um bom trabalho para reunir as 5 nações é o primeiro 
a tentar fortalecer fortemente as autoridades tradicionais, incentivando a participação forte e ativa e 
o envolvimento na questão da conservação. 

 �  Gostaria de ver os Estados membros Beneficiando igualmente a KAZA para alcançar sua visão ou 
propósito. 115 • KAZA é uma oportunidade incrível, mas se não aproveitarmos agora, perderemos 
essa oportunidade para sempre. 

 �  Sugestão: organize um Simpósio KAZA apenas para comunidades, autoridades tradicionais, organizações 
comunitárias e setor privado para criar seus IDP e plano de ação. 

 �  KAZA TFCA deve desistir de usar os jogadores errados no campo de jogo, pois o time definitivamente 
perderá. Os líderes tradicionais não devem ser deixados para ser espectadores, mas devem formar o 
núcleo da unidade. • KAZA TFCA deve evitar seguir o jogador errado para garantir que o tradicional 
deve estar forte na vanguarda para entender as medidas do KAZA. 

 �  Todas as PCs KAZA devem fornecer 100% da receita gerada da caça às comunidades.
 �  Envolvimento das comunidades no planejamento e implementação das atividades da KAZA. 
 �  Promover a caça à conservação. • Prioridades elevadas necessárias para conservação de peixes de 

água doce. • O tratado KAZA precisa ser desembalado para conhecimento público. 
 �  Muitas lacunas identificadas nas apresentações que podem ameaçar as gerações futuras. É necessário 

ter um quadro concreto para um plano de implementação para travar esses desafios.
 �  As parcerias comunitárias só podem ser eficazes se as comunidades estiverem envolvidas em todas as 

fases do ciclo do programa / projeto. 
 �  O caminho a seguir na harmonização das políticas ainda não está claro, apesar de ter sido destacado 

como muito importante em todas as discussões. Ref Symposium Objectivos 4 e 5. 
 �  Revisão e compreensão do Tratado por todas as partes interessadas. 
 �  Em tudo o que você faz, geramos desperdício e a geração de resíduos tornou-se parte integrante do 

nosso estilo de vida. O que é importante é olhar para o desperdício como um bem econômico para 
que as estratégias que empregamos para gerenciá-lo irão melhorar nossos meios de subsistência. 
Vamos adotar o principal de reduzir, reutilizar e reciclar para que nós cultivemos as indústrias KAZA 
verdes. 

 �  Manter a integridade do ecossistema diante dos novos esforços de desenvolvimento para o 
gerenciamento de resíduos e o controle da poluição como componente importante e importante do 
KAZA TFCA - isso assegurará a sustentabilidade do ecossistema para nós e as gerações vindouras. 
Gostaria de ver mais questões de monitoramento da poluição discutidas. 

 � As comunidades aumentam! Vamos permitir que as pessoas no terreno sejam parte integrante da 
KAZA. 

 �  A sugestão que diz que Chiefs deve fazer seus comitês especiais em suas aldeias. 
 �  A KAZA pode ajudar os chefes tradicionais a trabalharem em conjunto com a comunidade. 
 �  O KAZA sem participação da comunidade é um não-iniciante. 
 �  Supondo que vejo um elefante no Zimbábue - como eu sei de que país é? KAZA tem que criar 

mecanismos para traçar os movimentos desses gigantes. 
 �  A indústria do turismo na região da KAZA deve ter taxas para as comunidades locais para promover 

a participação, apropriação e finalidade para o uso sustentável do gerenciamento de recursos naturais. 

• Estou feliz por terem apreciado o valor do envolvimento da comunidade, o desafio agora é fazer o 
certo o direito caminho. 

 �  Transparência na cooperação. • Agradeceria mais se a KAZA pudesse comprometer-se com todos 
os Chefes de Estado que comprometem todos os Estados a cumprir o mandato da KAZA. Caso 
contrário, isso será um interminável sem impacto no desenvolvimento sustentável e na conservação. 
• A comunidade conhece o bem dado por Deus, portanto, a KAZA precisa ajudar, coletar o problema 
comum de todos os cinco países. 

 �  Após dez anos, agradecemos a Secretaria, comunidades e todos os jogadores. Desejamos uma ênfase 
no engajamento e consulta da comunidade em tudo o que lhes diz respeito. A proibição de elefantes 
afetará as comunidades principalmente 

 �  CAMPFIRE tem as porcentagens corretas no que diz respeito ao benefício comunitário, mas tem uma 
abordagem de cima para baixo para a administração. Com os chefes sendo espectadores, precisamos 
de trusts manipulados por Chiefs. 

 �  A situação da água precisa de atenção. Não podemos fugir de soluções de água bombeada devido às 
condições secas e, portanto, precisamos de soluções para infra-estrutura de água para comunidades e 
vida selvagem. 

 �  Comunidades no Zimbabwe e vida selvagem no Zimbábue estão esperando para desbloquear o 
potencial dos projetos e intervenções da KAZA. 

 �  Não concorda com a afirmação de que a KAZA é 70% de terra comunal - é 100% - como não pode 
gerir [??] lugares como ilhas. 

 �  Precisa de metas claras e alvos articulados para poder avaliar o progresso. 
 �  No centro do link - CONFIANÇA em KAZA e no processo. Deve fazer parte da tomada de decisões
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ANEXO 5 - Apresentação de resumos
SESSÃO II - Benefícios e Posse – Situação Institucional, de Governação e Política da 
Administração dos Recursos Naturais no KAZA

Benefícios e Posse – Situação Institucional, de Governação e Política da Administração dos 
Recursos Naturais no KAZA

Patricia Mupeta-Muyamwa, Joseph Mbaiwa, Karine Nuulimba, Shylock Munengwa e Simon Anstey

The Nature Conservancy (TNC), Okavango Research Institute (ORI), Integrated Rural Development and Nature 
Conservation (IRDNC)
Email: karine.nuulimba@gmail.com 

A Gestão dos Recursos Naturais Baseada na Comunidade (GRNBC) revela uma evolução díspar nos cinco 
estados membros do KAZA. Em cada país, e entre os países, as comunidades trabalham de forma distinta, 
recorrendo às políticas e leis diferentes, para obter direitos de posse da terra e de acesso aos recursos 
naturais, que vão desde direitos de definição imprecisa em relação aos recursos naturais e autonomia limitada 
em relação à terra, até contratos de locação e posse em regime de propriedade privada. Têm emergido 
diferentes modelos de desenvolvimento institucional e representação a nível local, cada qual enfatizando 
o elo entre a governação dos recursos naturais e forte organizações comunitárias. Nos países, e entre 
eles, estão a ser testados novos quadros institucionais de GRNBC, e várias décadas de experiência têm 
estimulado organizações baseadas na comunidade, algumas das quais têm evoluído para `empreendimentos 
de posse comum` com o intuito de desenvolver estruturas de gestão que melhorem a prestação de contas e 
a governação. As vantagens para as comunidades afectadas variam de país para país, desde rendimentos nulos 
ou baixos que mal fazem face às despesas de conservação da natureza, até a geração de receitas avultadas 
das actividades turísticas, caça e outros sectores. Igualmente, registam-se diferenças quanto ao modo como 
as receitas da GRNBC beneficiam os agregados familiares. A comunicação fará um balanço do progresso em 
cada um dos países do KAZA no que tange: (1) o reforço dos direitos das comunidades em relação à terra 
e aos recursos; (2) a edificação de instituições que prestam contas aos seus membros; e (3) obtenção dos 
benefícios apropriados da GRNBC. A relevância destes factores para a ATFC KAZA será explorada, a par das 
oportunidades apresentadas pelo KAZA para a promoção do GRNBC.  

O Protagonismo dos Fóruns das Áreas Locais de Conservação da Paisagem e GRNTF na ATFC 
KAZA: Conferindo Uma voz Mais Forte às Comunidades 

Naambo Josephine Iipinge e John Kamwi

Ministério do Ambiente e do Turismo, Namíbia; Integrated Rural Development and Nature Conservation, Namíbia
Email: andthose@yahoo.com

A comunicação versa sobre a participação das populações locais nas Áreas Transfronteiriças de Conservação 
(ATFC). A participação das mesmas é imprescindível, pois representam actores-chave para a gestão dos 
recursos naturais através da Gestão dos Recursos Naturais Baseada na Comunidade (GRNBC) e Gestão 
dos Recursos Naturais Transfronteiriços (GRNTF).  Na África Austral, não existe uma abordagem abrangente 
em relação à participação das comunidades na ATFC, pelo que as decisões a respeito dos programas e 
produtos para melhorar os modos de subsistência podem não surtir resultados tangíveis, porque a voz 
destas populações passa por um intermediário. Não obstante os esforços propositados dos Governos no 
sentido de promover a participação das comunidades rurais na gestão da ATFC KAZA em cada estado 
membro, a formalização desses mecanismos contribuirá de forma importante para melhorar os resultados, 

no contexto da importância da melhoria dos meios de subsistência para o desenvolvimento da ATFC. Um 
modelo estruturado e coordenado para a participação das comunidades locais permitirá que os estados 
membros promovam a participação apropriada e eficaz das mesmas. Esta comunicação visa analisar como as 
comunidades locais participam actualmente na componente namibiana, e a cooperação transfronteiriça em 
toda a ATFC KAZA. Debruçar-se-á também sobre as ilações obtidas e as melhores práticas em matéria da 
criação das Áreas de Conservação de Paisagem (ACP) e GRNTF, e prevê a evolução de Área de Consevação 
de Paisagem (ACP) e GRNTF.  Existe uma ACP na componente do KAZA sita na Namíbia e quatro fóruns 
de GRNTF integrando os países parceiros do KAZA, e um GRNTF emergente. Estes Fóruns inserem-se 
nas Áreas de Dispersão do Rio Kwandu e na Bacia Hidrográfica do Zambezi-Chobe e, se forem capacitadas, 
poderão contribuir de forma significativa para GRN e para a sua própria sustentabilidade, onde elementos-
chave serão considerados.  

Apropriação dos Recursos Naturais: O Caso da Simalaha Community Conservancy na Zâmbia

Induna Anasambala1 e Alan Sparrow2

Barotse Royal Establishment (Mwandi kuta) Membro do Grupo de Trabalho da Simalaha Community Wildlife 
Conservancy, Zâmbia1; Assessor Técnico da Simalaha Community Wildlife Conservancy, Zâmbia2

E-mail: sibesoyeta@yahoo.com

Desde que há memória, a planície aluvial de Simalaha em ambas as margens dos rios Kasaya/Machile no oeste 
da Zâmbia gozava de fauna selvagem em abundância. As pessoas viviam em harmonia com a fauna selvagem e 
incêndios florestais eram pouco vulgares, porque os líderes tradicionais participavam na gestão dos recursos 
naturais com o pleno apoio das comunidades rurais. As chefaturas do Chefe Inyambo Yeta e do Chefe Sekute 
criaram a Simalaha Community Wildlife Conservancy, em colaboração com as principais partes interessadas 
nas suas chefaturas, com o apoio de agências como a Autoridade Zambiana da Fauna Selvagem e o Peace 
Parks Foundation. Obteve estatuto legal e hoje alberga um santuário de fauna selvagem, no qual foram 
introduzidos perto de 1000 animais de diversas espécies. Mais de 500 camponeses receberam formação em 
agricultura de conservação, o que surtiu o resultado notável de não se ter registado nem um incidente de 
caça furtiva em quatro anos. Tendo reintroduzido a fauna selvagem e melhorado a segurança alimentar, as suas 
chefaturas preparam-se agora para angariar investimentos do sector privado e transformar a agricultura rural 
num empreendimento comercial. Os elementos mais notáveis deste estudo de caso, que contribuíram para 
o sucesso, foi a liderança forte das autoridades tradicionais; um sentido forte de apropriação dos recursos 
naturais e da fauna selvagem pelas populações de acolhimento; o apoio dos serviços de protecção da fauna 
selvagem e de promoção da agricultura do governo; e o apoio técnico e financeiro de organizações como a 
Peace Parks Foundation. 

Facilitação a Harmonização de Políticas e de Governação dos Recursos Hídricos Partilhados: A 
Bacia Hidrográfica Cubango-Okavango /CORB – Estudo de Caso

Chonguica Ebenizario1, Sekgowa Motsumi1 e Chris Brooks2, 

OKACOM, Botswana1; SAREP, Botswana2

Email: ebenc@okacom.org; sekgowa@okacom.org; cbrooks@sarepmaun.com

A Facilitação da Harmonização de Políticas e de Governação dos Recursos Hídricos Partilhados é imprescindível 
no contexto das abordagens transfronteiriças relativas à gestão dos recursos naturais na região da África 
Austral. Isto pode assumir várias modalidades, como Áreas Transfronteiriças de Conservação (ATFC) e/
ou Organizações de Bacias Hidrográficas Transfronteiriças (OBHT), com vista a promover a integração 
regional. Estas iniciativas são norteadas pelos protocolos da SADC para optimizar o aproveitamento e a 
gestão dos recursos naturais. Os protocolos regionais são apoiados por convenções internacionais assinadas 
e ratificadas pela maioria dos Estados Membros da SADC. A par disto, regista-se o desafio de assegurar 
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que estes documentos sejam devidamente transpostos para o ordenamento jurídico nacional e respectivas 
políticas e regulamentos. A devida implementação de protocolos regionais e convenções internacionais é, 
contudo, dificultada pelos desafios associados à complexidade dos mesmos, e factores de ordem prática que 
se prendem com a dificuldade de harmonizar políticas através estados membros com diferentes culturas 
institucionais e organizacionais. 
No caso particular da Bacia Hidrográfica Cubango-Okavango (CORB), estes desafios são exacerbados pela 
escassez de água que se faz sentir e os efeitos das alterações climáticas. O actual paradigma de limitar a 
gestão das bacias hidrográficas aos confins topográficos das bacias poderá ter de ser interrogado face a 
factores gerais de ordem socioeconómica e política que ultrapassam as bacias e a necessidade premente 
de combater os níveis de pobreza. Igualmente, as dificuldades associadas à definição dos requisitos modelos 
de sustentabilidade financeira, por forma a apoiar as iniciativas, impõe um outro nível de barreiras. Neste 
documento, pretende-se analisar como alguns dos desafios identificados estão a ser superados na CORB.

Assegurando Maiores Benefícios para as Comunidades de Acolhimento: Respondendo à Fuga 
da Indústria do Turismo 

Joseph E. Mbaiwa

ORI, University of Botswana, Botswana
Email: JMbaiwa@ori.ub.bw

Nas últimas décadas, o turismo na África Austral, incluindo na região do KAZA registou um aumento. Desde 
os anos 90, o turismo de vida selvagem no KAZA tem aumentado, o que estimulou o desenvolvimento 
de várias infra-estruturas turísticas, como hotéis, estâncias turísticas e campismo, aeroportos e pistas de 
aterragem, bem como estradas nos locais de destino dos turistas. Este estudo assenta no conceito de turismo 
sustentável para analisar o que os países do KAZA podem fazer para gerar mais benefícios em prol das 
comunidades de acolhimento. O estudo examinará igualmente as fugas da indústria do turismo na região. 
Recorrendo a fontes primárias e secundárias de informação, o estudo defende que a indústria do turismo na 
região do KAZA é dominada por turistas internacionais, companhias de safari e investidores estrangeiros. O 
domínio e posse das infra-estruturas turísticas tem resultado no repatriamento dos lucros provenientes do 
turismo, no domínio dos cargos superiores por expatriados, em salários mais baixos para os trabalhadores 
nacionais e numa falha geral, por parte do sector do turismo, de contribuir para o alívio para pobreza rural na 
região do KAZA. As taxas de pobreza na região do KAZA são relativamente elevadas embora esta zona seja 
rica em flora e fauna e receba números significativos de turistas internacionais. O turismo tem um impacto 
mínimo sobre o desenvolvimento rural em razão dos elos fracos com a economia nacional, sobretudo a 
agricultura. Dado o seu carácter, o turismo no KAZA não pode ser descrito como sendo sustentável de 
uma perspectiva socioeconómica. Para responder a este desafio, urge desenvolver uma indústria turística 
que promova o desenvolvimento mais inclusivo e vantajoso do sector. Há que adoptar também políticas e 
estratégias que assegurem que valores substanciais das receitas do turismo permaneçam na região do KAZA. 
Estas estratégias contribuirão para o reforço dos elos com o resto da economia, sobretudo a agricultura, 
a manufactura e o sector dos transportes na área do KAZA. É expectável que esta abordagem venha a 
promover significativamente a sustentabilidade do turismo, à medida que as populações locais e os cidadãos 
da região começam a beneficiar do turismo nas suas localidades. 

Participação das Comunidades na Identificação, Fomento e Institucionalização de Corredores 
a Nível Micro: O caso da Região do Zambeze na Namíbia

Brian Jones1, Dominic Muema2 and Elvis S. Mwilima3 

Consultor Independente, Namíbia 1; IRDNC, Namíbia 2; ATFC KAZA,  Namíbia 3

Email: simbaelvis@yahoo.com

A região do Zambeze em território namibiano que se insere na Área de Conservação Transfronteiriça do 
Kavango Zambeze (ATFC KAZA) serve de ligação importante entre Angola, Botswana e Zâmbia. Face ao 
crescimento das populações humana e de fauna selvagem nesta área, regista-se o aumento da concorrência 
pelos recursos. Os aglomerados e as infraestruturas rodoviárias nos corredores promovem padrões de 
assentamento lineares e as vedações constituem uma barreira à circulação da fauna selvagem. Os corredores 
albergam rotas migratórias sazonais, ligam várias áreas protegidas no interior da zona, aumentam a área 
disponível à fauna selvagem e reduzem o congestionamento. Igualmente, expandem a economia baseada na 
fauna selvagem em áreas marginais de agricultura, através de empreendimentos de conservação e outras 
oportunidades de subsistência. As áreas de conservações na Namíbia gozam de direitos condicionais ao abrigo 
das políticas e legislação relativas à utilização da fauna selvagem. As áreas de conservação definem planos de 
gestão, acompanhados de um programa de zoneamento que orienta as actividades no interior dos limites 
prescritos. Reuniões foram realizadas com as comunidades em duas áreas de conservação para identificar os 
corredores prioritários. Foi ainda realizada uma avaliação de campo e o mapeamento das coordenadas GPS 
dos corredores. Foram identificados os desafios para a manutenção de corredores e as soluções aos mesmos. 
As autoridades tradicionais foram sensibilizadas sobre o seu protagonismo importante na manutenção dos 
corredores. Avista-se a necessidade de explorar oportunidades para a gestão das actividades pecuárias, a 
agricultura de conservação e as reservas do pescado nos corredores. A introdução de pagamento para a 
prestação de serviços de ecossistema e regimes de locação nos corredores é imprescindível. O registro dos 
direitos consuetudinários às terras baldias de pastagem e de fauna selvagem deve ser estudado. Este exercício 
deve ser alargado a todas as outras áreas de conservação. Recomenda-se ainda que os defensores do ATFC 
KAZA promovam a legislação permitindo a existência de corredores de fauna selvagem nos países parceiros 
para que o seu objectivo seja concretizado.

Modelos de Joint Venture no Sector do Turismo nas Áreas Comunais do KAZA

Richard W. Diggle1, Rueben Mafati2, Charles Jonga3, Mokganedi Ntana4, Mwape Sichilongo5

World Wide Fund for Nature (WWF)-Namibia, Namibia1; IRDNC, Namibia2; Communal Areas Management 
Programme for Indigenous Resources (CAMPFIRE), Zimbabwe3; Botswana Tourism Organisation, Botswana4; WWF-
Zambia, Zambia5

Email: rwdiggle@wwf.na 

A exposição de 15 minutos examina os diferentes modelos de joint venture em estâncias turísticas em áreas 
comunais e como estas podem contribuir para o quinto objectivo do KAZA no sentido de assegurar “o 
aproveitamento sustentável dos recursos que compõem o património natural e cultural para melhorar a qualidade de 
vida das comunidades locais e assim contribuir para a redução da pobreza”. Examinámos as diversas estruturas 
legais e mecanismos contratuais das estâncias turísticas em regime de joint venture nos diversos países 
parceiros do KAZA. Ponderámos e reflectimos também sobre as condições que devem estar reunidas para 
que o turismo contribua tanto para o bem do meio-ambiente como para melhorar as condições de vida da 
comunidades locais.

Contribuição da Agricultura de Conservação para a Segurança Alimentar no Contexto da 
Conservação da Biodiversidade: Estudos de Caso do KAZA

Nyambe Nyambe1, Crispin Muchindu2, Britta Hackenberg3 e Graham McCulloch4 

WWF Escritório Nacional da Zâmbia, Zâmbia1; Simalaha Conservancy, Zâmbia2; Namibia Nature Foundation3, 
Namíbia; Projecto Ecoexist, Botswana4

Email: nnyambe@wwfzam.org

A segurança alimentar representa um desafio importante para as comunidades na Área Transfronteiriça de 
Conservação (ATFC) do Kavango Zambezi (KAZA). Os factores que contribuem para a insegurança alimentar 
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incluem a fraca pluviosidade e fertilidade do solo, técnicas agrícolas insustentáveis, a destruição de culturas por 
algumas espécies de fauna selvagem e os efeitos das alterações climáticas. Quatro estudos de caso realizados 
em Botswana, Namíbia e Zâmbia ilustram o impacto da agricultura de conservação (AC) sobre a segurança 
alimentar e nutricional – sobretudo em termos do aumento da produção e diversificação de culturas, a saber 
o cultivo de culturas resistentes à seca. Mas os sucessos não se limitam à segurança alimentar e nutricional: 
os agricultores também foram capacitados com novos conhecimentos para cultivar sementes, melhorando 
o acesso a sementes adaptadas às condições locais. Os benefícios para a conservação fazem-se sentir na 
interface da AC e Peamento do uso dos solos, promovendo a coexistência entre as populações e a fauna 
selvagem, reduzindo a prática de queimadas e a intromissão nos habitats da vida selvagem. A AC permite aos 
agricultores fazer as colheitas mais cedo e evitar os períodos de maior probabilidade de conflito com a fauna 
selvagem mais tarde durante a época. Isto contribui para a segurança alimentar com benefícios imediatos 
para os agregados familiares e para aliviar as preocupações e expectativas dos agricultores de benefícios 
duradouros advindos da gestão da fauna selvagem. A criação de pequenos negócios na cadeia de valor da 
AC contribui para a diversificação dos meios de sustento. O apoio institucional a grupos de agricultores que 
formam uma massa crítica permite um melhor acesso a mercados maiores para a sustentabilidade a longo 
prazo além de qualquer projecto. Por sua vez, isto permite criar e reforçar o capital social imprescindível para 
comunidades locais. 

SESSÃO III  - Manutenção e Recuperacão da Integridade do Ecossistema Face ao 
Desenvolvimento

Manutenção e Recuperacão da Integridade do Ecossistema Face ao Desenvolvimento 

David H. M. Cumming

Instituto Percy Fitzpatrick, Ciências Biológicas, Universidade de Cape Town, África do Sul, Programa sobre a Ecologia dos 
Recursos Tropicais, Ciências Biológicas, Universidade do Zimbabwe, Zimbabwe, e AHEAD (Saúde Animal & Humana 
para o Ambiente e o Desenvolvimento) Consultor Técnico Regional
Email: David Cumming cumming@icon.co.zw

O KAZA abrange uma área de cerca de 520.000 km2, inclui algumas partes de cinco países e alberga 2,7 
milhões de habitantes que vivem principalmente em áreas comunais que representam uns 60-70% da ATFC. Os 
principais objectivos ecológicos assentam na protecção dos ecossistemas internacionais partilhadas, aumento 
da área disponível para as populações de fauna selvagem e flora, e recuperação das rotas transfronteiriças 
de dispersão sazonal utilizadas pela fauna selvagem. Os objectivos socioeconómicos primam pelo aumento 
de oportunidades económicas para as comunidades locais que, ao viverem com a fauna selvagem, suportam 
o custo de oportunidade. A questão central é: “Será que o KAZA pode desenvolver e recuperar/manter a 
integridade do ecossistema?” As respostas dependerão do significado que a sociedade em geral associa ao 
desenvolvimento e à integridade do ecossistema, e como gere os seus recursos naturais mais importantes e 
os serviços dos ecossistemas que prestam. Os recursos naturais primários incluem pântanos extensos, uma 
rica diversidade de flora, fauna e ecossistemas, e depósitos importantes de minerais a serem explorados 
num futuro próximo. São descritas trajectórias de desenvolvimento presentes e futuras para o KAZA e são 
explorados exemplos de seus potenciais impactos sobre a integridade do ecossistema. É inevitável que as 
populações humanas venham a aumentar. O desenvolvimento agrícola está condicionado devido a solos e 
condições climáticas pouco propícios, mas as alterações climáticas irão trazer mudanças aos ecossistemas, 
às práticas agrícolas e à gestão dos recursos naturais em toda a região. Para o futuro, defendo que será 
necessário (i) gerir o KAZA de acordo com uma abordagem assente num complexo sistema socioecológico 
(SSE) adaptivo, (ii) promover explicitamente a resiliência e a capacidade transformadora do SSE em escalas 
apropriadas e, talvez mais importante, (iii) desenvolver as instituições de governanção dos recursos naturais 
adaptadas à escala que viabilizem e promovam a manutenção e recuperação da integridade dos ecossistemas 
e dos meios de subsistência humanos em toda a área do KAZA.

Conectividade, Corredores e Áreas de Dispersão da Fauna Selvagem 

Robin Naidoo1 e Paul Bewsher2

WWF, Namibia/USA1; Peace Parks Foundation, África do Sul 2

Email: robin.naidoo@wwfus.org

Os corredores de conservação têm uma longa história teórica e prática, mas têm sido realizados relativamente poucos 
estudos dos corredores do ponto de vista da situação real da conservação com recurso a métodos científicos modernos 
de conectividade. No entanto, tais avaliações são importantes para que os corredores propostos ou existentes escapem 
ao mesmo destino que os “parques de papel” caracterizados pelo mau funcionamento. No ATFC KAZA, a modelagem 
da resistência da superfície e a teoria de circuitos foram utilizadas para estudar vários corredores regionais e nacionais, 
com vista a melhorar a conectividade dos animais de grande porte na zona central do ATFC. Os dados de GPS, obtidos 
de hora em hora dos colarinhos de 16 elefantes foram agregados aos dados ambientais de caminhos utilizados e 
de caminhos de movimento disponíveis para desenvolver um modelo Bayesiano hierárquico de função de selecção 
de caminhos. A resistência superficial resultante em toda a área do estudo foi captada num modelo de teoria de 
circuitos para avaliar quão bem os níveis de conectividade eram captados em ambos os tipos de corredores em relação 
aos diversos cenários alternativos. A maioria dos corredores de escala regional, ou seja, as trajectórias nas Áreas de 
Dispersão da Fauna Selvagem (ADF), revelaram um desempenho relativamente bom ao captar níveis elevados de 
conectividade em comparação às trajectórias que não se tratavam de corredores. Seis das nove trajectorias de ADF 
foram classificadas acima da média em termos dos níveis de corrente elétrica captados (um elemento da conectividade). 
Em contrapartida, apenas 1 de 12 blocos de corredores nacionais revelaram níveis significativamente mais elevados de 
conectividade do que as áreas adjacentes que não constituíam corredores. Estes resultados têm implicações práticas 
para a concepção e implementação da conectividade da fauna selvagem entre áreas de conservação principais, através 
das áreas de dispersão da fauna selvagem identificadas, bem como das acções gerais de conservação descritas no Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado para a maior área de conservação transfronteiriça do mundo.

Planeamento da Utilização dos Solos na Interface Comunidades-Elefantes

Anna Songhurst1, Graham McCulloch1, Amanda Stronza1, Fannuel Radifalana2, Gabofhete Radithladi2, R 
Yakenge2, Mr Mauano2, Chris Brooks3, Kent Burger4

Ecoexist Project, Botswana1; Tawana Land Board, Botswana2; SAREP, Botswana3; GIMS, Botswana4

Email: anna.songhurst@hotmail.com

A definição de modalidades de coexistência entre populações e elefantes passa por conceder a ambas as 
partes o acesso aos recursos críticos e aos espaços. E necessário definir planos de utilização apropriada 
dos solos para desenvolver soluções e práticas aceitáveis para lidar com os conflitos causados pela partilha 
dos espaços e dos recursos. Fizemos a confrontação das informações colhidas de investigações de longa 
duração e a monitorização dos movimentos dos elefantes, conjugado a conhecimentos e experiências 
locais das comunidades locais e entidades governamentais. O resultado é um plano baseado em evidências 
e participativo que atenua os futuros conflitos entre as populações e os elefantes no leste da bacia do 
Okavango. Aplicámos um processo de modelização por GIS designado de Land Use Conflict Identification 
Strategy (estratégia de identificação de conflitos na utilização dos solos - LUCIS), que congrega as preferências 
das partes interessadas e os métodos tradicionais de classificação da utilização apropriada dos solos. Treze 
corredores de elefantes com zonas tampão isentas de desenvolvimento foram identificados e incorporados 
num plano de utilização dos solos pelas autoridades responsáveis pelo ordenamento territorial. Ademais, as 
zonas dotadas de solos de boa qualidade foram demarcadas para desenvolvimento arável futuro e expansão 
das aldeias. Esta abordagem quanto ao planeamento de utilização dos solos integra uma estratégia abrangente 
do Projecto Ecoexist, uma iniciativa destinada a encontrar soluções para a coexistências das populações e 
dos animais. No domínio da conservação, o êxito dos corredores transfronteiriços e das áreas de dispersão 
da fauna selvagem prende-se com a protecção dos corredores de movimento que cortam áreas dominadas 
pelas populações e a atenuação dos conflitos que surgem entre as populações e a fauna selvagem.
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Uso  de  Recursos  Para  Consumo  e  Produção  de  Culturas  no  KAZA:  Resposta  a  Conflitos 
Intersectoriais de Uso da Terra a Nível Nacional e Regional 

Pauline Lindeque1  e Bruce N. Mead2 

Climate Resilient Infrastructure Development Facility (CRIDF), South Africa1; AGRA ProVision, Namibia2

Email: Paulinel@agra.com.na

Com uma extensão de 520 000 km2, a área do KAZA é a Área de Conservação Transfronteiriça maior e mais 
complexa a nível mundial, com 71% da terra sob alguma forma de gestão da fauna selvagem (consistindo em 
20 parques nacionais, 85 reservas florestais, 22 zonas de conservação, 11 santuários, 103 áreas de gestão da 
fauna selvagem e 11 áreas de gestão do gado). A maioria dos cerca de 2,7 milhões de habitantes do KAZA 
encontra-se espalhada pelos restantes 29% do território, sendo que grande parte conta com o seu ambiente 
imediato para a sua subsistência, ao usar (de forma frequentemente insustentável) os recursos naturais para 
consumo e/ou através da agricultura de subsistência. Apenas uma pequena proporção dos habitantes tem 
emprego ou participa na economia formal, pelo que este mosaico de usos do solo apresenta um desafio, com 
áreas adjacentes muitas vezes tendo usos diferentes e incompatíveis, impulsionados por necessidades sociais 
e/ou económicas divergentes. Esta situação tem criado forças opostas em concorrência pela mesma terra e 
recursos.

Urge desenvolver um modelo de negócio “de destino e uso da terra” para o KAZA, que garanta que as 
comunidades venham a tomar partido das evoluções económicas que visem a preservação do património 
natural e cultural da região e a salvaguarda do ambiente natural e dos ecossistemas em que estes recursos ocorrem 
(Tratado do KAZA). Sendo o turismo potencialmente o maior motor económico, uma opção passa por 
apoiar e incentivar “nódulos de oferta turística e de serviços de apoio” locais, à altura de criar não somente 
oportunidades de emprego, como também benefícios sociais (saúde, educação e habitação). Estes polos de 
desenvolvimento poderão oferecer meios de subsistência seguros aos habitantes, longe das áreas de conflito 
e de susceptibilidade às alterações climáticas, resultando num cenário de maior harmonia e prosperidade para 
a fauna selvagem e os habitantes.

Monitorização da Frequência de Incêndios na AFTC KAZA Utilizando Dados Provenientes de 
Sensores Remotos: Um Estudo de Caso da Componente do Zimbabwe 

Godfrey Mtare1 e H. Ndaimani2

Secretariado da ATFC KAZA, Zimbabwe1; Universidade do Zimbabwe, Zimbabwe2

Email: tgmtare@yahoo.com 

Um melhor conhecimento dos impactos das queimadas sobre os ecossistemas é fundamental para a gestão 
a fauna selvagem, uma vez que, conforme é do conhecimento geral, as queimadas não controladas afectam os 
padrões de congregação da fauna selvagem. Os incêndios afectam todos os aspectos da ecologia de uma zona 
– plantas individuais, comunidades vegetais, animais e seus habitats, nutrientes, captação de água e hidrologia a 
jusante. Estes conhecimentos revestem-se de importância acrescida nas áreas transfronteiriças de conservação 
onde a fraca coordenação no domínio da gestão e monitorização dos incêndios nos países parceiros pode ter 
resultados nefastos. Neste estudo, procurámos entender as dinâmicas associadas à frequência das queimadas 
na ATFC KAZA. Mapeámos as cicatrizes dos incêndios na componente do KAZA situada no Zimbabwe 
para os anos 2010-2015 com recurso ao aplicativo MODIS adquirido gratuitamente pela internet. Os dados 
provenientes de sensores remotos permitem uma análise a escalas espaciais elevadas, útil para extensões 
vastas com a da ATFC, que abarca vários países. Os resultados revelam que as áreas protegidas registam 
frequências de incêndios superiores às das áreas comunais. Em particular, a frequência de incêndios mais 
elevada foi registada na Área de Safari de Matetsi, nos Parques Nacionais de Sebungwe e Matusadonha. Os 
resultados indicam que as áreas protegidas sofrem a maior frequência de incêndios, o que sugere que devem 

ser envidados mais esforços no sentido de reduzir a incidência de incêndios nas áreas protegidas.

Gestão de um Património da Humanidade Transfronteiriço na ATFC KAZA: O Caso das Quedas 
de Victoria Falls 

Musawa M. Hamusonde

Comissão Nacional de Conservação do Património, Zâmbia¹
Email: musmus7703@yahoo.com

A gestão das áreas transfronteiriças, sobretudo os Patrimónios da Humanidade, apresenta desafios muito 
próprios. Na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbabwe, A Propriedade de Património Mundial de Mosi-Oa-
Tunya/Victoria Falls (MVFWHP) é o único exemplo de património mundial transfronteiriço na região da ATFC 
KAZA. Os dois Estados Parte têm estado a colaborar e a envidar medidas conjuntas para a gestão deste 
local internacionalmente conhecido para atingir os objectivos institucional, nacional e regionais, e observar 
os acordos, como a ATFC KAZA. A gestão conjunta de áreas transfronteiriças nem sempre surte resultados 
positivos. Igualmente, os desafios inerentes à gestão do MVFWHP vão desde a falta de harmonização de 
políticas e leis até às fracas capacidades, entre outras. Em conformidade com os objectivos da ATFC KAZA, 
os dois Estados Parte têm vindo a colaborar no sentido de definir estratégias de capacitação, de investigação 
e de controlo, e de desenvolvimento de infra-estruturas e turismo através da implementação do Plano 
Integrado de Gestão Conjunta, e produção recente de uma Estratégia de Turismo Sustentável para Victoria 
Falls enquanto destino. Esta comunicação examinará a fundo como foi feita a nomeação conjunta e a gestão 
conjunta as actividades até à data, para responder aos objectivos da ATFC KAZA. A situação do património 
será avaliada face há uma década, antes do tratado. Também destacará os desafios enfrentados, as estratégias 
de mitigação e os projectos previstos para a sustentabilidade da relação entre estes estados parceiros.

SESSÃO IV - Conservação a Nível da Paisagem – Mito ou Realidade?

CONSERVAÇÃO A NÍVEL DA PAISAGEM – MITO OU REALIDADE?

PIET THERON
ÁREA DE CONSERVAçãO DOS GRANDES LIBOMBOS, GRUPO ESPECIALIZADO 
TRANSFONTEIRIçO, IUCN
EMAIL: PTHERON@PPF.ORG.ZA 

Uma iniciativa importante, dinâmica e empolgante – a criação de áreas de conservação transfronteiriça – está a ser 
implementada em toda a região da África austral. Estes projectos visam estabelecer áreas de conservação e de fauna bravia de 
grande dimensão ao integrar paisagens extensas e ligar sistemas ecológicos, e ao promover o turismo transfronteiriço, assim 
assegurando benefícios sustentáveis para as comunidades locais através da melhoria socioeconómica e promoção da paz e 
estabilidade na região. O estabelecimento de áreas de conservação transfronteiriça é um processo exemplar de parceria entre 
governos, ONG, comunidades e sector privado. Embora os principais actores sejam os respectivos governos e agências de 
implementação, os doadores e as ONG também contribuem de forma significativa para criação de parques transfronteiriços.  
É evidente que o desenvolvimento de áreas de conservação transfronteiriça na região poderá eventualmente vir a contribuir 
de forma significativa, das perspectivas de conservação e socioeconómica. Porém, será que as evidências sugerem que o todo 
é maior que a soma de suas partes? Ou seja, será que estas iniciativas contribuirão para a conservação da biodiversidade, 
serviços de ecossistema, e patrimónios naturais e culturas através fonteiras, de forma cooperativa e duradoura? Será que 
reforçam os benefícios da conservação e promovem a partilha transfronteiriça de benefícios entre as partes interessadas? 
E, será que as ATFC asseguram uma melhor protecção do meio-ambiente através ecossistemas e fronteiras internacionais? 
Esta comunicação explora as modalidades de implementação de ATFC e identifica factores-chave críticos para o êxito destas 
iniciativas de desenvolvimento regional com base na conservação.

Balanço dos Elefantes do KAZA: Implicações Para a Conservação À Escala da Paisagem 

Russell D. Taylor
IUCN SSC Grupo Técnico sobre o Elefante Africano
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A África Austral continua a albergar de longe o maior número de elefantes no continente, com perto de 
75% destes elefantes constituindo uma única população na Área Transfronteiriça do Kavango Zambezi (ATFC 
KAZA), com uma extensão de aproximadamente 520,000 km2. Destes, 86% ocorrem no Botswana (60%) e 
no Zimbabwe (26%). A população de elefantes no sudeste de Angola e no sudoeste da Zâmbia tem registado 
um declínio significativo em razão da caça furtiva. Nas regiões do Kavango e do Zambezi na Namíbia, as 
populações de elefantes estão a aumentar, não obstante o aumento da caça furtiva. A população relativamente 
estável do Botswana sofre uma ameaça não menos significativa e a população de elefantes do Sebungwe no 
Zimbabwe caiu em 75%. A perda de habitat e a intrusão das actividades humanas têm também contribuído 
para estes declínios. Sempre que a densidade humana aumenta ou ultrapassa 15 pessoas/km2, o resultado é 
o conflito humanos-elefantes, após o qual os elefantes começam a desaparecer, sendo que a manutenção da 
conectividade para a circulação dos elefantes pelos corredores é essencial. O movimento em grande escala 
de elefantes através fronteiras exige a realização de estudos sistemáticos, coordenados e simultâneos com 
recurso a métodos padronizados para evitar a probabilidade de contagem dupla ou de omitir animais por 
completo. Urge elaborar uma estratégia e um quadro político do KAZA relativos à conservação e gestão dos 
elefantes que integre as necessidades e as aspirações dos países parceiros individuais, conforme articulado 
nos planos nacionais de gestão dos elefantes. Dado que a população transfronteiriça de elefantes do ATFC 
KAZA é a maior em África, há que desenvolver tais planos com a máxima urgência e executar estudos 
simultâneos e coordenados de toda a população para efeitos de planeamento.

Assegurando Redes de Habitat para os Grandes Carnívoros do KAZA

Paul Funston1, Matt Becker2, Peter Blinston³, Rosemary Groom4, Lise Hanssen5, Jane Horgan6, Andy 
Loveridge7, Greg Rasmussen8, Esther van der Meer9, Leanne van der Weyde6 and Kim Young1

Panthera, USA1; Programa de Carnívoros, Zâmbia 2; Conservação do Cão Selvagem, Zimbabwe 3; Programa de 
Conservação de Pastagens de Chitas e Cães Selvagem, Zimbabwe 4; Projecto de Protecção de Carnívoros de Kwando, 
Namíbia 5; Conservação de Chitas Botswana, Botswana 6; Recanati-Kaplan Centre, United Kingdom7; Painted Dog 
Research Trust, Zimbabwe8; Projecto de Conservação de Chitas, Zimbabwe 9

Email: pfunston@panthera.org

O KAZA é uma zona transfronteiriça de conservação e desenvolvimento de grandes dimensões que alberga 
cerca de 18% dos leões sobreviventes em África, e grande parte do território dos chitas e cães selvagem, ambas 
espécies ameaçadas. Contudo, não obstante a sua dimensão extensa e a quantidade de áreas protegidas, os 
carnívoros não se encontram em toda a área. Por exemplo, as áreas protegidas do KAZA poderiam albergar 
outros duzentos a trezentos leões. As principais ameaças aos grandes carnívoros incluem a caça furtiva para 
a obtenção de carne selvagem, a intrusão de actividades humanas nas áreas protegidas, a conversão de terras 
impedindo a passagem dos animais e abate de retaliação a interface populações humanas/fauna selvagem. 
Estes factores contribuem para a supressão das populações e impedem a ligação entre elas. Num mundo 
perfeito, ligaríamos todas as áreas protegidas e rotas usadas pelos animais na área do KAZA para criar um 
santuário contínuo a benefício dos ecossistemas e que ofereça oportunidades de desenvolvimento. Mas a 
própria dimensão do KAZA, a par da reduzida capacidade de conservação e crescimento das populações 
humanas, obriga-nos a dar prioridade a alguns locais. O KAZA Carnivore Conservation Coalition é um órgão que 
reúne representantes de entidades governamentais e não governamentais interessadas em colaborar para 
identificar e assegurar estes locais e criar uma rede alargada e geograficamente identificável de habitat para 
grandes carnívoros no KAZA. Com a ajuda de peritos, foram identificadas cinco áreas focais prioritárias 
consistindo em habitats e respectivas rotas (estas sobrepõem em grande parte as áreas de dispersão de fauna 
selvagem (WDA) do KAZA. Foi designado um grupo de trabalho para cada área focal para levar a cabo um 
conjunto de projectos baseados em resultados com o objectivo de assegurar os respectivos habitats e rotas. 
Os locais de implementação dos projectos serão consolidados para criar uma rede alargada e geograficamente 
identificável de habitat para grandes carnívoros no KAZA que apresentamos como abordagem estratégica 
para a conservação de grandes carnívoros em toda a área do KAZA.

Fitocorologia, Conectividade e Resiliência no ATFC KAZA: O Caso Cauteloso do Sistema do 
Kalaáari

Jeremy Perkins1 and Robin Naidoo2

Departamento das Ciências Ambientais, Universidade do Botswana, Gaborone/Botswana1; WWF, Namíbia/USA2

Email: perkinsjs@mopipi.ub.bw

Os corredores de fauna selvagem revestem-se de acrescida importância no ATFC KAZA. Muitos mapas 
sugerem fortes ligações entre os cinco países do ATFC KAZA a nível da paisagem ou da região. Infelizmente, a 
realidade é muito menos animadora. As ligações entre zonas de conservação provam ser difíceis de implementar 
nos respectivos países do ATFC KAZA, muito menos através fronteiras internacionais, onde acrescem às 
preocupações habituais de controlo das doenças veterinárias as inquietações relacionadas com a protecção e 
controlo de fronteiras. Embora a combinação exacta de ameaças e preocupações seja diferente em cada um 
dos corredores, a realidade revela um estrangulamento e redução de cada vez maior de oportunidades de 
ligação. Três corredores prioritários de ligação foram identificados por Cumming (2008): (a) PN Chobe – PN 
Babwata - Liuana - Sioma-Ngwezi, (b) complexo PN Chobe – PN Zambezi-Matetsi-PN Hwange, (c) Caprivi-
NP Zambeze- NP Kafue. As alterações a nível do uso/cobertua dos solos devido à criação de gado e cultivo 
da terra arável nos aglomerados humanos, bem como os subsídios agrícolas, têm afectado todos os três 
corredores na medida em que a circulação pelos mesmos está longe de ser simples. Este artigo destaca as 
ilações que que devem ser tiradas quanto mais cedo possível no que toca à fragmentação do ecossistema do 
Kalahari, no Botswana, onde a procura, por parte dos decisores, pelos subsídios de carne bovina oferecidos 
pela UE levou à perda de resiliência e ao efectivo colapso do Kalaáari como sistema importante de fauna 
selvagem. As tendências de classificação do uso dos solos e a construção de vedações em conformidade com 
os principais limites fitocronológicos da África Austral, ao contrário de permitir a circulação de ungulados 
selvagens através dos mesmos, figura como falha fatal no ordenamento do território e na conservação 
efectiva da fauna selvagem, tanto à escala nacional como na ATFC KAZA. Os corredores de fauna selvagem 
que atravessam as fronteiras ecotonais dentro e entre os países do ATFC KAZA simplesmente não podem 
ser substituídos por corredores de fauna selvagem socio-politicamente expedientes com pouca ou nenhuma 
relevância para as realidades ecológicas que promovem os movimentos da fauna selvagem e a futura eventual 
adaptação da flora e fauna do ATFC KAZA às alterações climáticas.

As evoluções no Controlo de Epizootias na Área Transfronteiriça do Kavango Zambeze 

Yona Sinkala 
Departamento de Serviços Veterinários, Ministério das Pescas e Pecuária, Lusaka, Zambia 
Email: ysinkala@me.com

Os países da Área Transfronteiriça do Kavango Zambeze (KAZA) têm registado uma baixa produtividade 
pecuária e enfrentam restrições nas trocas comerciais em razão das epizootias transfronteiriças e outras 
doenças que afectam as condições sociais das populações. Entre estas epizootias, as mais notáveis são a 
febre aftosa, a pleuropneumonia bovina contagiosa, a tripanossomíase, a febre da costa oriental africana/ 
teileríase, o antraz, o carbúnculo enfizematoso, a brucelose, a raiva, a peste suína africana, a peste dos 
pequenos ruminantes, a doença de Newcastle e a síndrome ulcerativa epizoótica. Embora estejam presentes, 
os conhecimentos relativos à epidemiologia das mesmas no KAZA, onde estas doenças afectam comunidades 
que dependem inteiramente da pecuária/fauna selvagem, são deficientes. Por exemplo, constata-se que os 
padrões de ocorrência de algumas doenças, como a febre aftosa, variam no espaço e no tempo (risco relativo) 
bem como no que respeita aos serótipos ou topotipos causativos. Esta variação no espaço e no tempo 
aplica-se também a muitas outras doenças como a peste dos pequenos ruminantes, a peste suína africana, e a 
doença de Newcastle. A partilha de recursos entre o gado e a fauna selvagem, a circulação através fronteiras e 
zonas agro-ecológicas, as práticas a pecuária transumante, a precipitação, e a proximidade às rotas migratórias 
dos búfalos são factores já identificados, susceptíveis de incidir sobre a ocorrência das doenças. Estes factores 
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podem ser estudados em acções de vigilância orientada com base nos riscos, controlo de movimentos, 
avaliações de risco e outras estratégias de prevenção de doenças a nível nacional e regional. No caso da febre 
aftosa, por exemplo, recomenda-se que sejam adquiridos mais conhecimentos sobre as estirpes do vírus da 
febre aftosa em búfalos, a identificação do gado portador nos ecossistemas e o papel das cadeias de valor 
da pecuária na perpetuação dos surtos da febre aftosa. Isto é importante para esclarecer os surtos de febre 
aftosa como, por exemplo, o surto recente da SAT 3 na zona ocidental da Zâmbia. As transformações no 
KAZA em razão das alterações climáticas e factores ambientais e socioeconómicos aumenta a pressão e a 
carga das doenças, o que exige estratégias de avaliação, gestão e comunicação de riscos adaptadas à situação 
prevalecente.

Gado e Fauna Selvagem: Em Defesa de Soluções Vantajosas Para as Comunidades Rurais 
David H. M. Cumming

Instituto Percy Fitzpatrick, Ciências Biológicas, Universidade de Cape Town, África do Sul, Programa sobre a Ecologia dos 
Recursos Tropicais, Ciências Biológicas, Universidade do Zimbabwe, Zimbabwe, e AHEAD (Saúde Animal & Humana 
para o Ambiente e o Desenvolvimento) Consultor Técnico Regional
Email: cumming@icon.co.zw

O paradigma prevalecente que norteia a gestão das terras de pasto é o de separar a fauna selvagem do 
gado para evitar a concorrência na pastagem e minimizar a transmissão de doenças. Por conseguinte, 80% 
da África Austral tem sido sujeita a pastagem por uma ou duas espécies de animais. Os animais domésticos 
só recentemente substituíram uns 15-20 tipos de grandes herbívoros que evoluíram ao longo de milhões 
de anos nas savanas africanas. A substituição de sistemas multi-espécies (SME) por sistemas de espécie única 
levou à transformação de vastas áreas de savanas e pradarias na África Austral. As vedações, destinadas a 
conter animais domésticos em cercados ou compartimentos e herbívoros selvagens em áreas protegidas, 
tem contribuído para a fragmentação e degradação em grande escala o ecossistema. A combinação e gestão 
de gado e animais selvagens em regime de SME em áreas de pasto abertas no ATFC KAZA é uma opção 
convincente, das perspectivas ecológica e económica, especialmente nas regiões semi-áridas e áridas. As 
vantagens da vertente ecológica incluem: (i) maior utilização da matéria vegetal disponível por ruminantes, 
animais de pasto e alimentadores mistos de portes e fisiologias diferentes; (ii) aumento da capacidade de 
diversas espécies de herbívoros de grande porte explorarem e manterem a heterogeneidade espacial e 
temporal das pastagens, e (iii) permitir a migração de alguns herbívoros selvagens para tomar partido das 
variações sazonais dos recursos alimentares e assim manter números superiores às espécies sedentárias. 
As vantagens económicas incluem: (i) o potencial de dissociar a criação de riqueza da produção primária e 
secundária através do desenvolvimento do turismo baseado na natureza; (ii) uma maior resiliência dos SME 
face aos impactos das variações climáticas sobre os retornos financeiros, e (iii) aumentar as perspectivas 
de uma produção verdadeiramente sustentável de carne selvagem para melhorar a nutrição dos agregados 
familiares. As dificuldades que se impõem em relação à adopção de SME incluem medidas de governação 
que impedem que os agregados familiares nas zonas obtenham os plenos benefícios da fauna selvagem, fraca 
gestão de doenças, os potenciais mercados de exportação de carne bovina, e questões relacionadas com os 
preços comerciais de mercadorias.  

Alteração do Código da Organização Mundial da Saúde Animal Cria Novas Oportunidades 
para Optimizar os Meios de Sustento por Actividades de Pecuária e Conservação da Fauna 
Selvagem na ATFC KAZA

Gavin Thomson1,2 e Mary-Louise Penrith1,2

TAD Scientific1; Departamento de Doenças Veterinárias Tropicais, Universidade de Pretória, África do Sul2 
Email: gavin@tadscientific.co.za

Tem-se registado um crescente apelo regional à modificação de normas sanitárias e recomendações 

internacionais relativas à gestão de doenças animais transfronteiriças e regras de comércio que contrariam os 
princípios de conservação da vida selvagem. Esta acção, por parte de uma vasta gama de partes e instituições 
interessadas, resultou na submissão de um conjunto de propostas à OIE (Organização Mundial da Saúde 
Animal) pela Direcção de Alimentação, Agricultura e Recursos Naturais (FANR) do Secretariado da SADC 
para apreciação em 2014/5. Estas visavam principalmente as normas de gestão do risco da febre aftosa em 
razão destas afectarem (a) o acesso ao mercado da carne bovina da região, e (b) áreas transfronteiriças de 
conservação, como o KAZA, em razão dos efeitos das vedações sobre os movimentos importantes anuais 
da fauna selvagem. Embora nem todas as propostas da FANR tenham sido aceites, as alterações do capítulo 
sobre a febre aftosa foram ratificadas na Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial da Saúde 
Animal em Maio de 2015. As mais significativas encontram-se no Artigo (8.8.22) que versa sobre a exportação 
de carne bovina de zonas não reconhecidas como livres de doença aftosa. É provável que uma mudança 
importante positiva, relativa à ‘compartamentalização’ (Artigo 8.8.4) seja concretizada em Maio de 2017. Estas 
alterações oferecem novas perspectivas para a produção de carne bovina compatível com a conservação da 
fauna selvagem, ou seja, a utilização diversificada dos solos conjugada a meios de sustento sustentáveis no 
KAZA.

SESSÃO V - Transformando os Recursos Naturais de Passivos para Activos 

Transformando os Recursos Naturais de Passivos para Activos – O Caso de “Rich man, poor 
man, beggar man, thief.” – “Homem rico, homem pobre, mendigo, ladrão”

Michael J. Murphree

Centro Africano para Estudos de Calamidades, Universidade North West, África do Sul
Email:  murphreemj@gmail.com 

O título desta comunicação tem a sua origem numa música infantil do séc. XV. A frase utilizada nesta comunicação 
provém da obra de A A Milne, Now We Are Six, que data de 1927. Interrogamo-nos sobre a relação entre uma 
música infantil e uma comunicação sobre a transformação dos recursos naturais de passivos para activos na 
ATFC KAZA? Bom, a música não tem grande relação, mas se examinarmos bem o título, este faz alusão às 
questões que caracterizam a gestão dos recursos naturais e os objectivos de conservação transfronteiriça 
no KAZA. Nesta comunicação, identificar-se-á o homem rico e o homem pobre. Porque razão é que numa 
área tão abundante em capital natural as pessoas sofrem de extrema pobreza económica, e o que se deve 
fazer para alterar esta situação? A comunicação examinará o ´mendigo`? Trata-se da comunidade? Trata-se 
do Estado? Trata-se das ONG de conservação que dependem dos doadores? Por último, será identificado o 
ladrão. Será aquele que abate um veado para alimentar a família? Será o Estado que se denomina o protector 
dos recursos naturais? Será o sector privado que produz lucros enquanto as pessoas têm dificuldade em 
sobreviver? Talvez sejam as ONG em terras distantes que queiram transformar a África em paraíso próprio?  
A transformação do passivo em activo não é uma opção, impõe-se como futuro de todos. 

Benefícios Complementares do Turismo nas Areas de Conservação Comunais na Namíbia

Robin Naidoo¹, L. Chris Weaver², Richard Diggle², Greenwell Matongo², Greg Stuart-Hill², and Chris 
Thouless³

WWF-US, United States¹; WWF-Namibia, Namibia²; Save the Elephants, Kenya³
Email: cweaver@wwf.na

O turismo e a caça geram receitas significativas para as comunidades e os operadores privados em África, 
contudo são poucos os estudos que analisaram os compromissos e as sinergias associados às duas actividades. 
Este documento visa avaliar os fluxos financeiros e em espécie derivados do turismo e da caça em 77 áreas 
de conservação comunal na Namíbia entre 1998 e 2013, onde a conservação da fauna bravia com base na 
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comunidade tem sido promovida como um uso da terra que complementa a agricultura de subsistência 
tradicional. Em todas as áreas de conservação, os benefícios totais da caça e do turismo têm vindo a crescer 
quase ao mesmo ritmo, embora as áreas de conservação comecem a gerir benefícios da caça no prazo de 
3 anos após a formação comparado com 6 anos em matéria do turismo. A desagregação dos dados revela 
que os benefícios principais da caça são o rendimento para a gestão da área de conservação e a carne para a 
comunidade em geral, embora o turismo crie mais emprego nas estalagens. Uma proibição simulada da caça 
aos trofeus reduziu consideravelmente o número de áreas de conservação que conseguiu cobrir as suas 
despesas operacionais, ao passo que a eliminação do rendimento do turismo não teve o mesmo efeito severo. 
Como os benefícios gerados pela caça e pelo turismo começam tipicamente em épocas diferentes (mais 
cedo ou mais tarde respectivamente) e fluem para os diversos segmentos das comunidades locais, estas duas 
actividades podem juntamente criar os maiores incentivos para a conservação. Convém notar que o foco 
singular na caça ou no turismo reduziria provavelmente o valor da fauna bravia como opção competitiva do 
uso da terra, e teria implicações negativas graves em relação à viabilidade dos esforços de conservação com 
base na comunidade na Namíbia, e possivelmente, noutras partes de África. 

Avaliação  das  Medidas  de  Mitigação  do  Conflito  Humano-Fauna  Selvagem Apicadas  pelos 
Países Parceiros da Área de Conservação Kavango-Zambezi (ATFC KAZA)

Malvern Karidozo1, Ferrell V. Osborn2 and Michael la Grange 3

Connected Conservation, Zimbabwe1; Connected Conservation, South Africa2, African Wildlife Management and 
Conservation, Zimbabwe3

Email: loki.osborn@gmail.com

A gestão do conflito humano-fauna selvagem (CHF) é sem dúvida uma das questões mais prementes no 
domínio da conservação em toda a Área de Conservação Kavango-Zambezi (ATFC KAZA), caracterizada 
por um número significativo de pessoas a viver em zonas que confinam o território da fauna selvagem. 
O conflito entre as pessoas e a fauna selvagem põe em causa as metas e os objectivos subjacentes ao 
ATFC KAZA à medida que as pessoas e a fauna selvagem competem por vários recursos, frequentemente 
com impactos negativos tanto para as pessoas como para a fauna selvagem. Ao procurarem reduzir os 
danos causados às colheitas e ao gado pela vida selvagem, os gestores e comunidades confrontam-se com 
várias questões complexas de ordem técnica e social. Avaliámos os contornos do conflito, identificámos e 
mapeámos os locais de conflito, explorámos os factores impulsionadores deste conflito e examinámos as 
medidas de mitigação aplicadas nos cinco países parceiros. Foram ainda avaliadas as políticas relativas ao CHF 
dos países parceiros, tendo o modelo de autossuficiência aplicado na Namíbia sido examinado a fundo com 
vista à sua eventual absorpção em toda a área do ATFC KAZA. Constatámos uma tendência de aumento 
da incidência de conflitos comunicados e a probabilidade de mais incidências de conflito no futuro. Foram 
avaliadas a eficácia, a eficiência e a sustentabilidade das medidas de mitigação do CHF para adopção na área 
do ATFC KAZA pelos países parceiros. Sugerimos que os países parceiros concentrem as suas acções de 
CHF no interior e nas zonas contíguas às áreas de dispersão da fauna selvagem (ADF) identificadas pelo 
KAZA. Recomendamos a implementação de uma série de medidas de curto e longo prazo para a mitigação 
de conflitos, não só adaptadas às espécies, como também tendentes a aplicar mais recursos em técnicas 
destinadas a melhorar a subsistência das populações. Sugerimos um quadro de implementação abrangente, e 
a padronização e harmonização das políticas de gestão do CHF em vigor. 

Compensação Pelo Custo de Viver com Fauna Selvagem: Pagamento Pelos Serviços de 
Ecossistema (PSE)

Greg Stuart-Hill and Richard Diggle

WWF, Namibia
Email: gstuart@wwf.na 

A fauna selvagem é promovida na Namíbia como modalidade de utilização do solo que suplementa e, nalguns 
casos, até regista melhores resultados que outras práticas de sustento. As comunidades locais, no âmbito das 
áreas protegidas, têm sido incentivadas a viver com animais selvagens em troca de alguns direitos de posse 
e, de igual importância, vantagens significativas, o que contribuiu para a recuperação notável da maioria das 
espécies na zona do KAZA que se insere na Namíbia. Não obstante estes ganhos para a conservação, algumas 
espécies carismáticas (p. ex.: elefante, hipopótamo, leão e outros predadores de grande porte) continuam a 
ter dificuldades de autossustento, pelo que o futuro destas nas terras comunais é ténue. A razão principal 
por isto é que o membro comunitário médio não recebe outro benefício que a carne proveniente da caça 
de troféus. Da perspectiva de um membro típico da comunidade, o custo de viver com estas espécies 
causadoras de conflito excede de longe os benefícios que apresentam. Os actuais empreendimentos 
baseados na fauna selvagem (ou seja, caça de troféus e turismo), nem que ambos estejam presentes numa 
dada área de conservação, raramente geram retorno suficientes para poderem impulsionar a transformação 
necessária para garantir o futuro destas espécies problemáticas. Uma preocupação específica que confronta 
as comunidades são as acções que estão a ser levadas a cabo a nível internacional para pôr fim à caça de 
troféus. Estas acções, se bem-sucedidas, prejudicarão gravemente os benefícios primários (dinheiro e carne) 
que actualmente produzem alguma tolerância por estas espécies. Para que estas espécies sobrevivam no 
exterior e nas zonas contíguas aos parques nacionais, é imprescindível fomentar fontes de acréscimo de 
valor. Esta comunicação descreve as tentativas preliminares na Namíbia ao aplicar programas de Pagamento 
por Serviços de Ecossistema (PSE) concebidos especificamente para criar uma fonte de receitas adicional. O 
objectivo é não só compensar pelo custo de viver com a fauna selvagem, mas também oferecer um estímulo 
positivo para as comunidades tolerarem e protegerem activamente estas espécies icónicas importantes. 

A Gestão dos Recursos Haliêuticos no Projecto KAZA 

Denis Tweddle
NNF/Conservação dos recursos haliêuticos comunitários da UE no Projecto KAZA
Email: D.Tweddle@saiab.ac.za

Os recursos haliêuticos interiores nos países do Projecto KAZA são essenciais para a segurança alimentar 
das comunidades que vivem junto dos rios e das planícies aluviais na região. Todavia, a pesca está severamente 
ameaçada. Os recursos haliêuticos das espécies de pesca mais importantes nas planícies aluviais do Alto 
Zambeze diminuíram em mais de 90% desde 2009, e outras espécies de pesca encontram-se numa situação 
semelhante. Registou-se este decréscimo nas planícies aluviais do rio Kafue e no rio Kavango, e foi igualmente 
registado em relação a alguns dos recursos haliêuticos do Lago Kariba. Nenhuns dos recursos haliêuticos na 
área do Projecto KAZA estão saudáveis. Como uma grande parte da pesca é de natureza transfronteiriça, 
devido aos rios que delimitam as fronteiras nacionais, o Projecto KAZA desempenha um papel preponderante 
no âmbito do seu mandato de coordenar a gestão dos recursos naturais em toda a Área Transfronteiriça 
de Conservação de Kavango-Zambeze. Este documento apresenta as provas dos declínios nos recursos 
haliêuticos na área do Projecto KAZA. É essencial promover a gestão cooperativa dos recursos haliêuticos 
transfronteiriços a fim de permitir a recuperação das pescas. Isto significa que os departamentos das pescas 
dos cinco países do Projecto KAZA devem trabalhar em conjunto e colaborar com todas as ONG e as 
outras organizações activas nos projectos e programas das pescas. O objectivo é assegurar um acordo sobre 
as metas comuns e a sua realização através do recentemente aprovado subgrupo de trabalho das pescas do 
Projecto KAZA, que funcionará como parte do grupo de trabalho da conservação do Projecto KAZA.

Assegurando o Futuro – o Estudo de Caso do HSBC para 2016 
Ignatius M. Musona1, Debra Magwada2 and Phillip Kuvawoga3

WWF, Zimbabwe
Email: mimusona@wwf.org.zw

O Governo do Zimbabwe está em vias de implementar o projecto do Corredor Biológico de Hwange Sanyati (HSBCP) 
financiado pelo GEF e Banco Mundial no valor de 5,64 milhões de dólares. O WWF é a agência executora, e o governo do 
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Zimbabwe responsabiliza-se pela implementação com quatro parceiros: o ZimParks, a Associação CAMPFIRE, a Agência 
de Gestão Ambiental, e a Comissão de Protecção das Florestas. Este projecto do Corredor Biológico de Hwange Sanyati 
(HSBCP) insere-se na zona do KAZA e abrange 5,7 milhões de hectares no noroeste do Zimbabwe. O corredor atravessa 
diferentes tipos de usos do solo, a saber áreas protegidas, terras do Estado, explorações agrícolas privadas e terras 
comunais que albergam uma biodiversidade abundante e importante para os habitantes. O projecto HSBC centra-se em 
três componentes principais, como sendo: a gestão das áreas protegidas e dos meios de subsistência das comunidades; a 
melhoria da gestão dos recursos florestais e dos solos; e a sustentabilidade corredor. Os objectivos e finalidades do HSBC 
são consentâneos com o objetivo do KAZA de gestão do ecossistema regional, em prol do bem-estar socioeconómico das 
comunidades e da promoção de melhores políticas, estratégias e práticas. O projecto adoptou uma abordagem integrada 
de solos/ecossistemas na área geográfica específica do HSBC no interior do Zimbabwe, tendo desenvolvido um projecto 
consistindo em áreas multifocais, que congrega vários dos objectivos estratégicos do Fundo Global de Meio Ambiente (GEF). 
O projecto é transversal e está em conformidade com os objectivos do GEF relativos à biodiversidade, mudanças climáticas, 
degradação dos solos e gestão sustentável das florestas/REDD. Mais importante ainda, centra-se nas pessoas/seres humanos. 
Os resultados preliminares até à data têm sido positivos, e pretende-se ampliar as acções de modo a assegurar efeitos de 
escala. Todas as áreas focais contribuem para o reforço de capacidades em matéria da gestão sustentável dos solos, das 
florestas e da biodiversidade, e sensibilização do público em relação ao valor destes recursos. 

Invertendo o Desequilíbrio Custo-Benefício nas Comunidades que Partilham o Seu Espaço 
com Elefantes: Desenvolvendo uma Economia Baseada nos Elefantes

Graham McCulloch, Anna Songhurst, Amanda Stronza

Ecoexist Project, Botswana 
Email: gpmcculloch1@gmail.com 

A conciliação dos custos e benefícios de viver com a fauna selvagem para as pessoas que partilham o espaço 
com fauna selvagem é um desafio em toda a região. Foram desenvolvidas Políticas de Gestão de Recursos 
Naturais Baseada nas Comunidades (CBNRM, na sigla inglesa) com vista a encontrar o equilíbrio. As políticas 
de CBNRM foram concebidas com o objectivo de reforçar as capacidades locais de gestão da fauna selvagem 
ao promover, em simultâneo, parcerias entre o sector privado e as comunidades para assegurar benefícios 
económicos da fauna selvagem. Contudo, a política CBNRM não surtiu sucesso no Botswana. Em particular, 
constata-se a ausência de benefícios tangíveis a nível dos agregados familiares, mesmo nas poucas áreas 
caracterizadas pela geração de receitas substanciais dessas parcerias. As comunidades rurais que vivem ao 
longo do Delta do Okavango são de entre as mais pobres do país, embora se registe o crescimento da 
indústria de safaris de fauna selvagem. Existe uma abundância de elefantes na área, facto este que deveria 
oferecer oportunidades aos residentes do Okavango. Contudo, trazem apenas perigo, tensão e danos. Por 
estas razões, muitos dos habitantes do Okavango alimentam percepções negativas em relação aos elefantes. 
Essas percepções contribuem para agravar o conflito entre humanos e elefantes (CHE), aumentando a 
probabilidade da caça furtiva. Em colaboração com as partes interessadas locais, regionais e internacionais, 
a equipa da Ecoexist pretende desenvolver uma “economia baseada nos elefantes”, destinada a inverter o 
desequilíbrio entre os custos e os benefícios para as pessoas que partilham o espaço com elefantes. A 
iniciativa está a conquistar apoio e a promover a economia local, caracterizada pela obtenção de benefícios 
directos e sustentáveis da convivência com elefantes por parte das populações, através do uso não comercial. 
As actividades incluem: i) fomentar o apoio do sector privado para produtos “Life with Elephants”, incluindo 
uma excursão baseada na comunidade e uma colecção de arte, artesanato e competições entre aldeias, 
assim promovendo a zona como um sítio “onde as pessoas vivem com elefantes”; ii) melhorar a resiliência 
dos agricultores face aos efeitos da destruição das culturas pelos elefantes através da adopção de técnicas 
agrícolas diversificadas e comercialização dessa produção como “Produtos Sensíveis aos Elefantes”; iii) 
desenvolvimento e comercialização de artesanato alusivo aos elefantes. A economia sensível aos elefantes 
consiste numa estratégia global para reduzir o CHE nas ADF do Khaudom e Kwando no interior do KAZA.

SESSÃO VI - Administração dos Recursos Naturais, Áreas Protegidas Fortes e a Realidade da 
Crise da Caça Furtiva 

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, ÁREAS PROTEGIDAS FORTES E A 
REALIDADE DA CRISE DA CAÇA FURTIVA 

Russell D. Taylor

WWF in Namibia, Namibia
Email: rtaylor@wwf.na

O carácter e o desafio da crise da caça furtiva e do associado tráfico ilícito de animais selvagens em toda 
a África assume proporções tal que, se a escala actual do comércio ilícito de animais selvagens não for 
travada, muitas populações e até espécies de fauna selvagem deixaram de existir e de poder contribuir 
para a bem-estar das comunidades e economias nacionais. Urge adoptar abordagens alargadas que incluem 
medidas como processos legais reforçados, redução das actividades ilegais associadas à fauna selvagem, 
protecção de campo e uma forte gestão dos recursos naturais por parte das comunidades. Estas devem 
ser apoiadas por instituições de governação fortes, incentivos, e a boa aplicação das normas e das leis, quer 
sejam tradicionais ou modernas, regulamentando o acesso e o uso da fauna selvagem. As comunidades locais 
e indivíduos pobres podem ser incentivados a envolverem-se na caça furtiva e no comércio ilegal de animais 
selvagens, por conjugar o risco baixo a rendimentos elevados. É impossível assegurar níveis elevados de 
execução da lei em todo o lado a todos os momentos, e visto que muitas populações de espécies de valor 
elevado se concentram em áreas extremamente pobres, o desafio da caça furtiva é agravado no ponto 
de menos resistência; inevitavelmente, no ponto de coexistência entre a fauna selvagem e o ser humano. 
Porém, as comunidades podem ser impulsionadoras poderosas e positivas de mudança, embora os incentivos 
de mudança sejam insuficientes ou completamente ausentes. Em muitos casos, as políticas internacionais e 
nacionais em matéria da fauna selvagem destituíram a fauna selvagem de qualquer valor económico para 
as pessoas que vivem com ela, reduzindo a sua competitividade em relação a outros usos do solo, como as 
actividades agropecuárias. Esta destituição de valor económico não só leva à perda de habitat, mas também 
suprime o incentivo para as populações locais protegem a fauna selvagem da caça furtiva ou de a gerir de 
forma sustentável. É necessário identificar e responder aos factores impulsionadores, incentivos e motivações 
das comunidades locais e outros no combate à caça furtiva e ao comércio ilícito dos respectivos produtos. 
Embora diversos, têm como causas subjacentes a pobreza, a fraca governação e a corrupção a nível nacional, 
bem como a procura do mercado internacional.

Respostas Regionais para Travar a Caça Furtiva: Estratégia da SADC Para a Aplicação da Lei e 
Combate À Caça Furtiva (LEAP)

Deborah Kahatano

SADC Secretariat
Email: dkahatano@sadc.int 

Em reacção ao aumento dos níveis de abate e comércio ilegais de fauna selvagem e produtos de fauna 
selvagem, os Ministros da SADC responsáveis   pelo Ambiente e Recursos Naturais mandataram o Secretariado 
a elaborar uma estratégia regional de combate à caça furtiva, em colaboração com os Estados Membros. 
Isto deu origem à Estratégia da SADC para a Aplicação da Lei e Combate à Caça Furtiva (LEAP), aprovada 
em 2015. A estratégia tem como principal objectivo reduzir significativamente os níveis de caça furtiva e o 
comércio ilegal de espécies de fauna e flora selvagens e melhorar a capacidade de aplicação da lei na Região 
da SADC até 2021. Identifica as áreas prioritárias de acção, a saber a melhoria e o reforço da protecção 
no terreno; o aprimoramento da legislação e dos processos judiciais; a redução dos crimes contra a fauna 
selvagem e o comércio ilegal; a integração das populações e da natureza; o comércio e uso sustentáveis dos 
recursos naturais; e o estabelecimento da Unidade Regional de Prevenção e Coordenação de Crimes contra 
a Fauna Selvagem. A estratégia será aplicada ao abrigo do Protocolo da SADC sobre a Conservação da Vida 
Selvagem e Aplicação da Lei. A LEAP fornece um quadro de acção concertada e colaboração transfronteiriça 
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por parte dos países membros da SADC e Parceiros de Cooperação Internacional (PCI) no sentido de 
responder a questões de aplicação da lei em relação à caça furtiva da vida selvagem, tais como a aplicação 
mais rigorosa da lei, a redução dos crimes e comércio ilegal relacionadas com a fauna selvagem, assegurar o 
comércio e a utilização sustentáveis   dos recursos naturais e reduzir as causas e impulsionadores de crimes 
contra a natureza. A estratégia abrangente irá promover uma abordagem coordenada para combater os 
crimes contra a fauna selvagem na região através de economias de escala e aprofundamento da integração 
regional. Os Estados Membros da SADC são instados a implementar a LEAP como objectivo prioritário. 

Cooperação Regional no KAZA no Combate ao Comércio Ilegal da Fauna Selvagem e à Caça 
Furtiva

Ruii Lisboa 

Ministry of Hotels and Tourism, Angola (KAZA TFCA coordinating country)
Email: jjorgerui@hotmail.com

O comércio ilegal da fauna selvagem e dos produtos da fauna e flora selvagens continua a ser uma das maiores 
ameaças para a biodiversidade e para o crescimento do turismo baseado na natureza no mundo inteiro. Na 
África Austral, embora as áreas de conservação como a Área Transfronteiriça de Conservação de Kavango 
Zambeze (ATFC KAZA) estejam generosamente dotadas de recursos faunísticos selvagens, o aumento da 
criminalidade contra as espécies selvagens continua a representar uma ameaça para a conservação e o 
desenvolvimento sustentável. Nos vários países parceiros do KAZA, são utilizadas diferentes estratégias e 
abordagens para combater a criminalidade contra as espécies selvagens. Para aumentar o sucesso do combate 
à criminalidade contra as espécies selvagens, torna-se necessário enfrentar em conjunto estes desafios 
mediante abordagens comuns e autoridades dotadas dos meios necessários, Os países parceiros do KAZA 
criaram estruturas de cooperação regional como Comissões Conjuntas Permanentes (CCPs) que fazem face 
à criminalidade contra as espécies selvagens, entre outras questões de segurança. No entanto, é necessário 
melhorar as operações e a capacidade destas comissões. A participação de uma gama mais vasta de serviços 
responsáveis pela aplicação da lei a nível regional é afectada por muitos factores, que vão desde a falta de 
equipamento à capacidade dos serviços responsáveis pela aplicação da lei para investigar, deter e instaurar 
com sucesso processos judiciais contra os autores desses crimes. A KAZA organizou diversos fóruns de 
cooperação regional a nível da aplicação da lei, sendo o principal objectivo destes workshops identificar as 
necessidades em termos de recursos e capacidades e, por fim, desenvolver uma Estratégia de Aplicação da 
Lei e de Combate contra a Caça Furtiva no KAZA. Através destes workshops foram identificadas diversas 
necessidades de formação dos agentes responsáveis pela aplicação da lei e dos membros dos órgãos judiciais. 
Os países parceiros identificaram ainda as necessidades de desenvolvimento de procedimentos operativos 
normalizados a nível nacional e regional e em termos de investigações sobre crimes contra as espécies 
selvagens, recolha de informações, e operações transfronteiriças, que facilitarão as operações transfronteiras 
relativas a crimes contra as espécies selvagens, aumentando dessa forma o êxito da investigação, detenção, 
instauração de processos judiciais e dissuasão da criminalidade contra as espécies selvagens na paisagem do 
KAZA.

Operações Conjuntas de Aplicação da Lei na Área de Dispersão da Fauna Selvagem de Kwando, 
na Região do Zambeze, Namíbia

Morgan Saisai1, Dominic Muema2 e Elvis Simba Mwilima3

Ministry of Environment and Tourism, Namibia1; IRDNC, Namibia2; KAZA TFCA, Namibia3

Email: maibasaisai@gmail.com

A caça furtiva transnacional constitui actualmente um dos principais desafios à conservação da fauna selvagem. 
A Área de Dispersão da Fauna Selvagem de Kwando (ADFS) é uma ADFS importante identificada na ATFC 
KAZA que estabelece uma relação vital entre Angola, Botswana, Namíbia e Zâmbia. A área engloba parques 

nacionais, zonas de gestão cinegética, fundos fiduciários comunitários, concessões, áreas de conservação, 
florestas comunitárias e florestas estatais como zonas protegidas partilhadas entre os países parceiros. Esta 
ADFS abrange uma vasta área sendo, portanto, um desafio para patrulhas conjuntas eficazes e eficientes. 
A componente namibiana possui unidades de gestão colaborativa funcional denominadas complexos. As 
actividades de planeamento, implementação e monitorização são levadas a cabo em colaboração. A participação 
comunitária nas operações é vital visto que as comunidades vivem com os caçadores furtivos. Contudo, é 
necessário capacitar essas comunidades para estarem atentas quanto à aplicação da lei. As actividades acima 
referidas são partilhadas com países vizinhos através de fóruns comunitários transfronteiriços. As actividades 
de combate à caça furtiva, de aplicação da lei, gestão de incêndios e movimentação de gado são apenas 
algumas das actividades realizadas em conjunto. São necessários equipamentos relevantes que permitam uma 
actuação rápida e eficiente. São essenciais campos estratégicos de combate contra a caça furtiva, bloqueios 
de estrada e patrulhas conjuntas a pontos cruciais para travar este flagelo. Existem programas de combate 
à criminalidade contra as espécies selvagens orientados para o aumento dos esforços contra a caça furtiva, 
aumento do risco e redução de recompensas para caçadores furtivos, assim como um programa de gestão dos 
recursos humanos baseada nas comunidades que promove a posse da terra, gera benefícios e investimentos, 
aumenta a motivação e a capacidade dos guardiões comunitários da fauna selvagem. Os governos deverão 
aumentar a segurança e as acções penais, pôr termo ao comércio ilegal, encorajar a fiscalização comunitária 
e aumentar as fundações da fauna selvagem.

Comércio da Fauna Selvagem – Uma Panorâmica de Questões Fundamentais e Dinâmicas 
com Incidência no Comércio da Madeira 

Markus Burgener

TRAFFIC, South Africa
Email: markus.burgener@traffic.org

O comércio ilegal e/ou insustentável dos produtos da flora e fauna selvagens na região da África Austral 
representa uma das principais ameaças a diversas espécies vegetais e animais. Este cenário exige atenção 
urgente dado o papel importante que o comércio da fauna selvagem desempenha na satisfação das necessidades 
de subsistência e segurança alimentar de milhões de pessoas, bem como o facto de contribuir de forma 
significativa para as receitas do Estado. Uma grande parte deste comércio é impulsionada pela procura da 
Ásia, Europa e América do Norte, mas também existe um mercado no continente africano para uma gama 
de produtos da flora e da fauna selvagens. Esta comunicação irá debruçar-se sobre os desafios conexos e 
possíveis soluções principalmente através da panorâmica de um estudo recente sobre o comércio da madeira 
na Namíbia, Angola e Zâmbia. Foi efectuada uma avaliação abrangente do estado actual do comércio da madeira 
nestes três países, com especial incidência em três espécies de madeira principais – Pterocarpus angolensis, 
Baikiaea plurijuga e Guibourtia coleosperma. Foram identificadas as rotas comerciais entre a Namíbia, Angola e 
Zâmbia. Constatou-se que a maioria da madeira está a ser extraída em Angola e na Zâmbia e transportada 
através da Namíbia para a África do Sul e China. Grande parte da documentação que a acompanhava estava 
incompleta ou era duvidosa. Em muitos casos, os funcionários desconheciam as disposições regulamentares 
sobre o comércio da madeira e não possuíam a capacidade nem ferramentas necessárias para identificar a 
madeira a nível das espécies. O estudo salientou a magnitude do comércio transfronteiriço e a necessidade 
urgente de colaboração e desenvolvimento de capacidades regionais. 

SESSÃO VII - Entendendo os parâmetros de base, aferindo os impactos e realidades da gestão 
de dados no contexto das ATFC 

Entendendo os Parâmetros de Base, Aferindo os Impactos e Realidades da Gestão de Dados no 

Contexto das ATFC
Christine Mentzel

International Union for the Conservation of Nature, South Africa 
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Email: christine.mentzel@iucn.org

Esta comunicação servirá de contextualização para a sessão de debate sobre os desafios e os sucessos da 
aferição dos impactos das ATFCs, incluindo a definição de indicadores relevantes e a identificação e recolha 
das informações apropriadas para esses indicadores. Iremos recapitular as conclusões de uma sessão em 
formato de diapositivos decorrida no workshop com a rede ATFC em Fevereiro de 2016 no Parque Nacional 
de Kruger sobre a partilha de dados e normas relativas a dados – um elemento crucial para ATFCs em 
particular, visto os dados serem obtidos de diferentes autoridades e países que nem sempre aplicam as 
mesmas normas. Igualmente, algumas das informações podem revestir-se de carácter sensível, pelo que devem 
ser partilhas sob condições especiais. O elemento crucial para atingir os impactos na ATFC é a informação 
baseada em evidências, que é aplicada a cada fase do ciclo de gestão das ATFCs. A comunicação examinará 
também os esforços envidados nos últimos 10 anos pela rede de ATFCs, em particular no KAZA, em matéria 
do desenvolvimento de um quadro de monitorização. O KAZA agora possui um quadro de monitorização, 
que foi apresentado no workshop da Rede em Fevereiro. Este quadro define o nível apropriado dos indicadores 
e considera os custos da recolha de dados. Estes são resumidos aqui. Nas comunicações da outra sessão far-
se-á um exame dos dados obtidos em relação a alguns dos indicadores, bem como os progressos no sentido 
de ultrapassar os desafios de monitorização das ATFCs, com destaque para as acções de colaboração em 
matéria da definição de normas e partilha de dados. 

O Estudo de Base dos Aspectos Socioeconómicos do ATFC KAZA
Mbiganyi F. Dipotso

Secretariado do ATFC KAZA
Email: fmdipotso@hotmail.com 

O desenvolvimento rural sustentável das comunidades que vivem dentro e ao longo do ATFC KAZA é um 
dos principais resultados visados pelo KAZA. Um estudo de base sobre as condições de vida das comunidades 
que vivem dentro e ao longo do ATFC KAZA foi realizado em Novembro de 2014, para determinar as linhas 
de base para a monitorização e avaliação do impacto dos programas do KAZA. Foram entrevistados 1565 
agregados domiciliares e 76 comunidades usando uma ferramenta de quadro de subsistência. A ferramenta 
aplica factores como: capital humano, recursos naturais, recursos físicos, activos financeiros e capital social 
para apurar o nível socioeconómico dos agregados familiares nas comunidades selecionadas. Constatou-se 
uma deficiência de capital humano em quase todos os países, conjugado à prevalência de um baixo nível de 
educação em grande parte das comunidades, o que reduz as competências disponíveis nas comunidades para 
assegurar a diversificação das estratégias de subsistência. Toda a área do ATFC KAZA é caracterizada por 
fracos recursos financeiros. A agricultura e a pecuária são consideradas pouco rentáveis para a subsistência, 
e a produção é baixa em razão das fracas técnicas aplicadas na agricultura, as secas e o conflito entre a fauna 
selvagem e as populações. Os recursos naturais oferecem uma variedade de meios de subsistência a grande 
parte das comunidades na área do KAZA. A falta de activos físicos, como infraestruturas básicas, é generalizada 
por toda a área do KAZA. As autoridades tradicionais continuam a desempenhar um papel importante no 
KAZA e podem contribuir para a implementação de estratégias de conservação e de desenvolvimento 
das comunidades. O estudo socioeconómico revela que medidas/actividades dirigidas devem ser postas em 
prática para fazer face aos desafios enfrentados pelas comunidades. Um Guia de Levantamento dos Meios 
de Subsistência e um Manual de Monitoração dos Factores Socioeconómicos foram elaborados e devem 
ser utilizados para avaliar os impactos dos programas e projectos no ATFC com respeito aos meios de 
subsistência das comunidades.

Ferramentas de Gestão de Dados Existentes e em Desenvolvimento 

Craig Beech, Marina Faber, Brennan Walsh, Kingsley Payne, Denton Joachim, Arlene Herbst e Nico Grundling

Peace Parks Foundation, South Africa

Email:  cbeech@ppf.org.za 

Os sistemas tecnológicos que estão disponíveis para a conservação são muitas vezes desenvolvidos e aplicados 
recorrendo a uma abordagem esporádica e fragmentada, resultando na falta de normas e não deixando 
oportunidades de integração entre tecnologias ou em modelos de gestão operacional relevantes. Em resposta a 
estes desafios, a PPF continua a envidar esforços no sentido de desenvolver ecossistemas inovadores assentes 
na gestão da conservação. Desde o final de 2000, os Sistemas de Informação Geofísica (SIG) foram utilizados 
em todas as questões relacionadas com a promoção das ATFCs. Como parceiro SMART, a PPF também 
procura aplicar a utilização do SMART para maior eficácia e acompanhamento estratégico da aplicação da lei. 
A PFF implementou uma ferramenta baseada num protótipo de dispositivo móvel para recolha de dados de 
campo que visa comunicar casos ocorridos no terreno nesses domínios contraditórios de utilização do solo. 
Além disso, à medida que o mundo foi avançando no sentido dos modelos de Inteligência Empresarial (Business 
Intelligence), ao longo dos últimos anos a PFF também tem impulsionado vivamente os processos em direcção 
à análise de dados e à apresentação de informações accionáveis aos parceiros de implementação através da 
harmonização da cartografia espacial e ferramentas de BI. A adopção de uma abordagem de conservação à 
escala da paisagem revelou a complexidade dos meios de subsistência sustentável das comunidades que vivem 
nas áreas protegidas ou em seu redor, assim como a complexidade da biodiversidade mantida e a ambiciosa 
tarefa de preservar e, nalguns casos, de assegurar as articulações ecológicas da fauna selvagem. Para fazer 
face a estes desafios, tem sido realizado trabalho no sentido de aproveitar as oportunidades oferecidas 
pela explosão das tecnologias móveis por forma a ajudar a normalização e implementação de tecnologias 
com redes e dispositivos, com vista ao desenvolvimento de ecossistemas inovadores assentes na gestão da 
conservação.

Mapeamento da Ocupação do Solo no KAZA: Tendências, Aplicações e Usos 

Aurélie C. Shapiro1, Craig Beech2, Russell Taylor3, Michael Schultz4, Brit Reichelt-Zolho1; Mark Thompson5.

Fundo Mundial para a Natureza (WWF), Alemanha1; Peace Parks Foundation, África do Sul2; WWF, Namibia3; 
Universidade de Wageningen, Países Baixos4, GeoTerra Image (GTI), África do Sul5 
Email: Aurelie.shapiro@wwf.de

As actividades de monitorização e avaliação do KAZA incluem estabelecer onde a Área Transfronteiriça de 
Conservação de Kavango-Zambese (ATFC KAZA) está a atingir as suas metas em matéria de conservação, 
que incluem a conservação dos corredores importantes da fauna bravia, e as áreas do habitat natural. Para 
isso, é necessário realizar um mapeamento completo e exacto da ocupação do solo, um conjunto de dados 
que deve ser actualizado consistentemente para reflectir as mudanças e as tendências ao longo do tempo. 
Em 2013, o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), o PPF e a GTI colaboraram para produzir um mapa 
da ocupação do solo de linha de base do KAZA baseado sobre as imagens por satélite recolhidas em 
2005, quando a ATFC foi oficialmente estabelecida. Composto de mais de 20 classes de cobertura vegetal, 
este conjunto de dados identificou os principais tipos de vegetação natural, as áreas agrícolas e a utilização 
humana das terras em toda a extensão do KAZA. Este conjunto de dados foi também analisado para avaliar 
o chamado indicador de “impacto humano” que pode ser comparado em todas as paisagens. Para avaliar as 
mudanças ao longo do tempo e, principalmente, separar as alterações antropogénicas das tendências naturais 
ou sazonais, uma plataforma baseada no “Cloud” de processamento de grandes dados está a ser desenvolvida 
para analisar toda a série temporal das imagens Landsat disponíveis recolhidas desde 2000. O método exige a 
calibração das tendências de linha de base, correspondendo às mudanças e ao carácter sazonal, e identificando 
as anomalias principais, ou “quebras” ligadas aos impactos permanentes ou aos factores antropogénicos, tal 
como, a desflorestação, a conversão para a agricultura, ou os assentamentos. O resultado permitirá uma 
avaliação detalhada plurianual da ocupação do solo e as tendências de uso ao longo do tempo. A plataforma 
de processamento é alimentada por software de acesso público, utilizando dados livremente disponíveis, 
produzindo resultados de acesso público disponíveis a qualquer pessoa. O processamento futuro será 
implementado pelo grupo de trabalho GIS/RS KAZA para apoiar todas as actividades nos próximos anos.  
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Ferramenta Prática para o Turismo: A Matriz do Turismo do KAZA

Russell Taylor1, Clive Poultney2, Katharina Dierkes1, Craig Beech3, Aurélie Shapiro4, Fred Dipotso5 and 
Richard Diggle1

WWF Namíbia, Namíbia1; River End Consultants, África do Sul2, Peace Parks Foundation, África do Sul3; WWF-Alemanha, 
Alemanha4; Secretariado da KAZA, Botswana5

Email: rtaylor@wwf.na

A visão do KAZA assenta no turismo baseado na natureza como mecanismo para o desenvolvimento rural 
e crescimento económico regional sustentável, com vista a criar as oportunidades, meios e infra-estruturas 
necessárias para transformar o KAZA num importante destino turístico em África, promover o turismo, 
partilhar experiências e conjugar recursos e conhecimentos especializados em gestão de turismo, e melhorar 
as condições de vida das comunidades locais dentro da ATFC KAZA e em seu redor. Para apoiar este esforço, 
o WWF e um especialista em turismo contratado deram um contributo decisivo para o desenvolvimento de 
uma estratégia de turismo para o KAZA nos últimos três anos, incluindo a compilação de perfis de turistas, 
avaliação de rotas turísticas e respectivo desenvolvimento, um estudo sobre os obstáculos transfronteiriços 
ao turismo e a produção de materiais e sinalética promocionais sobre o KAZA. Os resultados destas iniciativas 
foram compilados numa ferramenta prática conhecida como Matriz do Turismo, um web map interactivo online 
e banco de dados que exibe informações relacionadas com o turismo numa interface de mapas simples e online. 
Este importante banco de dados inclui mais de 600 entradas que oferecem informações detalhadas sobre 
estruturas e equipamentos turísticos, cada uma delas com informações conexas suplementares, incluindo o 
nome do país, localização, nome da estrutura, estatísticas sobre alojamento, serviços, actividades, classificações 
e prémios. Estas informações são acolhidas pelo GLOBIL, portal de cartografia online do WWF, que está a 
ser aperfeiçoado pelo WWF em articulação com a PPF no sentido de reunir informações adicionais sobre o 
KAZA online. As informações constantes na Matriz do Turismo são obtidas com base nda colaboração com 
outros estudos sobre turismo, incluindo os da DEG, do CRIDF, do Master IDP e do nosso próprio trabalho 
de campo. Esta interface vai proporcionar um entendimento mais abrangente e integrado das possibilidades 
turísticas de toda a área do KAZA, incluindo rotas, produtos, serviços e actividades turísticas, juntamente com 
ferramentas de apoio à tomada de decisões para avaliar as infra-estruturas turísticas e planear a expansão e 
as potencialidades futuras.

Colaboração Para Conservação: O Caso da Coligação da Conservação dos Carnívoros no KAZA 

Kim Young1, Mbiganyi F. Dipotso2, Paul Funston1, Rosemary Groom3 and Russell Taylor4

Panthera, USA1; Secretariado do KAZA, Botswana2;  Range Wide Conservation Program for Cheetah and African Wild 
Dogs, Zimbabwe3; WWF, Namibia4, 
Email: kyoung-overton@panthera.org

Com cerca 520 000 km2, o KAZA constitui a maior área de conservação e desenvolvimento em África. 
Considerando as extensões históricas drasticamente reduzidas de leões, chitas e leopardos (92%, 86% e 
73% respectivamente), o KAZA constitui uma das poucas oportunidades para conservar estas espécies 
em escala. De facto, o KAZA abrange aproximadamente 25% das extensões restantes de leões e chitas, 
acolhe cerca de 20% da população de leões em África, 25% da população de cães selvagens africanos, 
cerca de 50% da população das chitas. Contudo, é um desafio realizar o potencial dos grandes carnívoros 
do KAZA. Abrangendo cinco estados-parceiros, englobando 36 áreas protegidas com 2 milhões e meio 
de habitantes, a conservação em escala da área no KAZA requere programas que abarcam os limites de 
áreas protegidas, as fronteiras internacionais e as complexidades ligadas ao uso de terras e à posse das 
terras, em prol das comunidades humanas. A Coligação da Conservação dos Carnívoros no KAZA (KCCC 
– sigla em inglês) revela um esforço colaborador para superar esses desafios. Compreendendo mais de 50 
profissionais governamentais e não-governamentais de vários sectores, a KCCC identificou cinco áreas focais 
prioritárias para os grandes carnívoros no KAZA, e desenvolveu através dos grupos de trabalho focais planos 

programáticos transfronteiriços e multissectoriais integrados, centrado em resultados a fim de assegurar 
estes locais e caminhos como uma rede de habitat viável para os grandes carnívoros. A nossa colaboração 
promove fortemente a partilha de recursos e perícias, e a nossa abordagem estratégica proporciona um 
contexto regional para os programas locais contribuírem para os objectivos gerais do KAZA. O documento 
demostra que a KCCC constitui um veículo efectivo para atingir os objectivos gerais do KAZA para os 
grandes carnívoros, que de outro modo não seriam abrangidos por uma série de programas e organizações 
independentes, não relacionadas e específicas do local.

SESSÃO VIII - Planeamento para Turismo Sustentável

O Turismo no Contexto do KAZA
Dave Glynn

Africa Albida Tourism, Zimbabwe
Email: dave@africaalbida.co.zw 

O KAZA oferece cinco produtos distintos, nomeadamente: as quedas de Victoria Falls, o Rio Zambeze, o Delta 
do Okavango, as últimas grandes populações de elefantes e o próprio património do KAZA. Os elementos 
principais que caracterizam estes produtos são o Mato, os Grandes Cinco, sobretudo o Leão, os Pores-do-Sol 
Africanos e os seus Povos. A chave para estes produtos e atributos é o acesso. Os factores que incidem sobre 
o fluxo e o crescimento do turismo foram identificados, e incluem as capacidades, as companhias aéreas, o 
marketing de destino e a promoção da marca. A sustentabilidade é examinada da perspectiva do turista, da 
indústria do turismo, da conservação e dos governos. Resumindo, o KAZA dispõe de cinco activos magníficos 
mas sub-destacados; O turista embarca no avião com destino ao Safari Africano, com o objectivo principal de 
ver leões e elefantes; o KAZA goza da maior área consolidada de conservação com o património de fauna 
selvagem mais pristino no planeta e com uma vasta área de dispersão de leões e elefantes, e acolhe cerca de 
60% da população restante de elefantes de savana; o KAZA recebeu a chave de acesso com o novo aeroporto 
em Victoria Falls e as remodelações dos aeroportos de Livingstone e Kasane; as populações do KAZA, a 
indústria do turismo, os cinco governos e as ONG da área do KAZA são responsáveis por encontrar a chave 
para o melhor aproveitamento destes recursos raros e a preservações dos mesmos em prol das gerações 
vindouras.  

DEG: Financiamos Oportunidades. Conceitos de Estâncias Turísticas KAZA –Sector Privado  
Valentina Zeisler

DEG, Hospitality and Tourism 
Email: valentina.zeisler@deginvest.de

A DEG juntou-se à ATFC KAZA na qualidade de parceiro acreditado em 2014 e tem vindo a apoiar a ATFC 
com fundos do Ministério Alemão para a Cooperação Económica e o Desenvolvimento, com vista a melhorar 
as condições de vida através de iniciativas do sector privado. No âmbito desta parceria, foram contratados 
consultores externos para preparar processos de investimento, repartindo-os em parcelas exequíveis, 
com destaque para parceiros financeiros experientes e com uma carteira de investimentos na indústria 
de hospitalidade e uma abordagem abrangente assente numa cultura de prestação de serviços, ideologias 
ecológicas e sociais e turismo baseado na comunidade. São depois financiados os investimentos que aderem 
às normas ambientais e sociais internacionais e que demonstram impactos positivos para o desenvolvimento 
na prática. Os efeitos desta abordagem para o desenvolvimento incluem a criação de empregos directos 
e indirectos; a participação das comunidades locais; formação prática; formação na restauração; utilização 
eficiente de água e energia; soluções orgânicas de compostagem / tratamento de resíduos; produção agrícola 
local; e logística de transporte e armazenagem.

Concepção e Promoção da Marca KAZA 

Felix Chaila1, Shareen Thude2
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Zambia Tourism Board, Zambia1; Assessor de Marketing do Secretariado do KAZA 2

Email: felix.chaila@zambia.travel

Os objectivos-chave do KAZA no domínio do turismo são a promoção da circulação livre e fácil de turistas 
através fronteiras e o seu desenvolvimento num destino turístico a nível mundial. Todavia, volvidos 10 anos 
sobre a assinatura do Tratado do KAZA pelos países parceiros, a percepção geral é que o foco do KAZA 
se prende com a conservação e o ambiente. A KAZA concorre para a atenção dos visitantes contra todas 
as demais regiões (e países) em África, e do mundo. A menos que o KAZA se destaque como uma marca 
de conservação ambiciosa, não passará de uma iniciativa conhecida apenas a nível regional, sem estimular 
o interesse daqueles que mais deve procurar influenciar: os potenciais turistas internacionais. Posto isto, 
urge desenvolver uma marca clara e distinta para o KAZA, que servirá de marca global dos cinco países 
parceiros, ao também agregar valor e valorizar as componentes dos seus membros. Os cinco países parceiros 
do KAZA são todos membros da SADC e dos dois principais órgãos regionais de promoção de turismo, 
designadamente a RETOSA e a Boundless Southern Africa. Regista-se uma sobreposição dos mandatos destes 
órgãos, ao ponto de concorrem com a KAZA. De primordial importância é o alinhamento e a revisão destas 
instituições e das suas marcas para evitar conflitos e a desvalorização da marca, e identificar formas de 
optimizar os recursos. Para que a marca do KAZA seja desenvolvida e implementada com êxito, é crucial 
harmonizar as políticas e práticas em vigor nos sectores do turismo dos países parceiros.

ANEXO 6 - Abstractos Cartazes
Tomando o elefante fora da sala e colocá-lo em um corredor: pode corredores urbanos 
funcionarem? 
 
Tempe S. F. Adams1,2,3, Michael J. Chase3, Tracey L. Rogers2 e Keith Leggett1 Estação 

1Fowlers Gap Árido Research, Centro de Ciência de Ecossistemas, escola da terra Ciências Biológicas e Ambientais da Universidade 
de New South Wales, Austrália. 
2 Evolução & Research Centre Ecologia, escola da terra Ciências Biológicas e Ambientais da Universidade de New South Wales, 
Austrália. 3Elephants Sem Fronteiras, Kasane, Botswana. 
Email: tadams@elephantswithoutborders.org
 
Grandes corredores de vida selvagem trans-fronteiriços podem ser ferramentas de conservação bem-sucedidas, ligando 
áreas protegidas e redução do impacto da fragmentação de habitat para espécies de móveis. Recentemente, corredores 
ecológicos urbanos que passam por comunidades urbanas têm sido propostos como uma ferramenta de mitigação potencial 
na permitindo elefantes de passar por cidades livres de conflitos. No entanto, como corredores urbanos são tipicamente 
estreita e muito perto de desenvolvimento humano, dos animais selvagens (particularmente grandes mamíferos) podem ser 
menos propensos a usá-los. Remoto com sensor de armadilhas fotográficas, combinados com animais gola de GPS, identificou 
os padrões de movimento de elefantes africanos através destes, corredores urbanos estreitos em assentamentos urbanos 
de Kasane e Kazungula. Corredores foram monitorados em três tipos de zonas de uso da terra dominada pelos humanos 
que representam diferentes níveis de atividades humanas: open-space agrícola, industrial e terrenos de recreio. Este estudo 
revelou que os elefantes usam corredores urbanos estreitas dentro de cada designação de terra, e usando uma abordagem 
de seleção de modelos identificamos que temporada, hora do dia, designação de terra e precipitação são fatores importantes 
para determinar a presença dos elefantes nos corredores. Além disso, os elefantes se moveu mais devagar (0,50-0,55 km / 
hora) através dos corredores estreitos em comparação com os seus padrões de movimento através dos corredores mais 
amplos, de amplo alcance. Os resultados mostram que corredores ecológicos urbanos provaram ser ferramentas úteis para 
permitir que os elefantes possam passar por áreas urbanas.

Avaliação da relação entre estrutura política de desenvolvimento rural de Botswana e o 
programa CBNRM: um caso de enclave Chobe  
 
Tuelo Bapedi1, Lapologang Magole2 e Olekae Thakadu1

Instituto de Investigação do Okavango, University of Botswana, Botswana1; Faculdade de Engenharia da Universidade do Botswana, 
Botswana2 
Email: tbapedi@ub.ac.bw

Programa Comunitária Gestão de Recursos Naturais (CBNRM), foi aprovado e implementado na África Austral como uma 
ferramenta para a conservação e desenvolvimento rural. No entanto, enquanto o programa é saudado por sua contribuição 
significativa para a conservação da biodiversidade, principalmente na região KAZA; que rendeu modesta contribuição para 
o empoderamento social e desenvolvimento comunitário sustentado. As principais questões abordadas neste artigo são; por 
que a implementação CBNRM falhou para facilitar a capacitação social e criar instituições funcionais ?, que papel, se algum, 
são programas NR transboudary relevantes, tais como KAZA jogando para facilitar a capacitação das comunidades por meio 
de CBNRM? métodos de coleta de dados incluiu fontes de dados secundários para compreender o papel atribuído e apoiar 
CBNRM recebe do quadro da política de desenvolvimento rural mais ampla de Botswana e documentos específicos para 
KAZA. oficina posteriormente PRA e entrevistas com informantes-chave será conduzida para descobrir o ponto de vista 
da comunidade sobre suas melhorias de capacitação e meios de vida relacionados com a CBNRM. Os dados preliminares 
de documentos foram analisados   utilizando abordagem temática. Estes temas serão reforçadas a partir de dados de oficina 
PRA. Resultados revelam há um elo fraco entre a política CBNRM e do quadro legislativo para o desenvolvimento rural 
no Botsuana limitando assim o apoio à ação CBNRM e seu potencial capacitar comunidade. O elo fraco limita ainda mais a 
medida em que o programa transboudary NR KAZA podem apoiar o CECT para capacitar as comunidades enclave Chobe, 
uma vez que fornece o contexto e os limites da sua intervenção no desenvolvimento rural. O documento recomenda uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável da comunidade que se baseia em uma forte ligação entre principais políticas de 
desenvolvimento rural CBNRM e em termos de disposições, orçamento e interações institucionais. Embora a estratégia de 
intervenção ainda está para ser totalmente desenvolvido recomenda-se que as iniciativas de CBNRM ser adotado como 
estratégia operacional para a mais ampla política de desenvolvimento rural de Botswana, assim, ser ancorada e recursos 
em todas as iniciativas regionais de desenvolvimento, incluindo programas TFCA tais como KAZA. Propõe-se também que 
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a capacitação da comunidade ser um objectivo deliberado das intervenções. Palavras-chave: capacitação da comunidade; 
desenvolvimento Rural; programas transboudary NR, a boa governação, KAZA.
Trade Fair Feriados: aumentar os benefícios de subsistência para as comunidades através do 
turismo no KAZA 
 
Manuel Bollmann1, Hazel Milne2, Richard Malesu3 

Feira de Turismo de Comércio, Africa Austral1; Eco Prêmios Namíbia, Namibia2; Organização de turismo em Botswana, Botswana3 
Email: manuel@fairtrade.travel
 
Feira de Turismo de Comércio é uma organização sem fins lucrativos com sede em Pretória, trabalhando directamente através 
de parcerias em toda a SADC. Nós treinar e certificar as empresas de turismo para se tornar mais sustentável. As empresas 
que aderem aos critérios obrigatórios do turismo Trade Fair e suas normas de parceiros devem observar critérios rigorosos 
na sua interacção com os recursos da comunidade e do património cultural. empresas de turismo certificadas têm de apoiar 
activamente as iniciativas para o desenvolvimento da comunidade local da infra-estrutura e os aspectos sociais, incluindo, 
entre outros, educação, formação, saúde e saneamento. As suas actividades não deve comprometer a prestação de serviços 
básicos para as comunidades vizinhas ou afectar negativamente o acesso local a meios de subsistência. As empresas também 
têm de oferecer oportunidades para os clientes a comprar produtos e serviços locais. Informações sobre e interpretação do 
ambiente natural, a cultura local, e do património cultural é fornecido para os turistas, bem como explicar o comportamento 
apropriado ao visitar culturas vivas e património cultural. Isto é feito através de um código de conduta desenvolvido e 
implementado com a colaboração eo consentimento da comunidade afetada. Além disso, as empresas certificadas não só 
exibem o mais alto nível de padrões ambientais de qualquer esquema de certificação global convencional, mas também deve 
aderir a todas as leis referentes a práticas comerciais e de RH dos países se baseiam em boas práticas internacionais. Através 
de nossos acordos de reconhecimento mútuo com os sistemas de certificação em Botswana e Namíbia, os operadores 
turísticos podem agora incluem 26 estabelecimentos de turismo com sede em KAZA sob a marca Fair Trade férias, com mais 
a ser acrescentado ao longo dos próximos meses e anos vindouros.

Conflito e coexistencia  no Okavango Panhandle ( enclave entre Estados): a pesquisa em 
curso no conflito humano e elefantes pelo Projecto Ecoexistente segue, Botswana 
 
Erin Buchholtz1,2, Graham McCulloch1,2,3, Anna Songhurst1,2,3, Amanda Stronza1,2, Lee
Fitzgerald1, Tim Coulson3, Ogaufi Maripe1,2, Albertinah Mogotsi2,4, Rocio Pozo1,3, Lauren
Redmore1,2, Moses Masake1,2, Susanne Vogel1, 3, Patricia Mokotedi1,2

Projecto Ecoexist, Botswana1; Texas A&M Universidade, USA2; Universidade de Oxford, UK3; Botswana Universidade de Agricultura e 
resources4 Natural 
Email: ebuchholtz@tamu.edu 
 
Os conservadores reconhecem que o conflito Homem e elefante (CHE) é um grande desafio na conservação e tem sido 
identificado como uma componente essencial para o sucesso de estratégias regionais na gestão da vida selvagem como 
Kavango-Zambezi área de Conservação Transfronteiriça(KAZA TFCA). O Okavango Panhandle do Botswana é uma parte 
central do Khaudum e Kwando, Área de Disperso de Vida Selvagem  (ADVS) dentro do TFCA. As pessoas e elefantes aqui 
competem para o acesso de espaço e recursos e as interações negativas ocorrem frequentemente quando e onde interagem. 
De forma encontrar soluções e informar as decisões de gestão para reduzir tais conflitos, é fundamental entender os 
fatores sociais, ecológicos, econômicos e políticos do CHE. Uma equipe de pesquisadores com a ONG Ecoexistente está 
a trabalhar a partir de uma variedade de disciplinas de forma obter maior compreensão do fenomeno complexo sobre o 
comportamento e movimento dos elefantes e através de benefícios das comunidades e diversificando estratégias de cultivo. 
Avaliação contínua do movimento de 40 elefantes com GPS tem mostrado o seu movimento através de mais de 47.000 km2 
no Botswana, Namíbia e Angola, com padrões distintos em etapas, notavel movimento transfronteiriço   e implicações para 
CHE. Descobrimos que a quantidade de terras agrícolas dispensadas é a principal roda propulsora da destruição do cultivo 
relatado, e não o tamanho da população humana ou elefante. Mitigação e técnicas de cultivo estão sendo testadas em novas 
formas com resultados variados. Pesquisa aplicada como esta, que enfatiza as conexões e as muitas dimensões da CHE, é 
crucial para informar a política e encontrar soluções para CHE em toda região.

Diagnóstico laboratório de doença selvagem ATFC KAZA 
 

Christopher Foggin1, Jessica Dawson1

Victoria Falls Wildlife Trust, Zimbabué1 
E-mail: cfoggin@zol.co.zw

O ATFC KAZA, que engloba cinco países, 1,5 milhões de pessoas e seu gado, é anfintriã a uma série de animal selvagens 
de especies diferentes. Em 2011, a Victoria Falls Wildlife Trust abriu o laboratório para o diagnóstico de doença selvagem 
para avaliar situações zooneticas e doença transfronteiriça dentro do ATFC KAZA. O Laboratório foi capaz de fornecer 
diagnósticos de uma série de doenças imprtantes, incluíndo a tuberculose, antraz, febre aftoza, brucelose, micoplasmose, 
teilerioses, doença canina e envenenamento malicioso com cianeto. Taxas brucelosas no KAZA São significativamente baixas 
em Bovinos (3,2%) do que em outros ATFC no Zimbabué (GL-TFCA e Mapungubwe 7-26%), Apresentando baixo risco de 
transmissão ao homemum.  O VFWT  encontrou o complexo de microbacteria sero-positiva em elefante com implicações 
a pessoas em contacto frequente para ter rastreio anuais. parágrafo OS Seres Humanos em Contato Frequente ter rastreio 
anual. Recentemente a microbacteria mungi na população unida mongoose em torno de Victoria Falls foi confirmada e as  
implicações  do conflicto humano e animal selvagem nesta interfase necessita de uma investigação futura. A tecnologia PCR 
apoiou no diagnóstico de algumas destas doenças, incluíndo antraz na espécie de animais selvagens no KAZA. O grosso 
e os serviços histopatologicos podem criar diagnóstico da mortalidade de animais selvagem. Isto ajuda as vidas selgens e 
autóridades veterinárias no controlo destas doenças. O laboratório pretende  expandir as suas facilidades e testamentos, 
especialmente com tecnologias PCR para ser capaz de expandir seus serviços as de mais comunidade do KAZA, autoridades 
de animais selgavens e produtores de vidas selvagens na fiscalização da doença, diagnóstico e prevenção.

Melhorar o meio de subsistência através da comunidade de saúde animal e centro do bem estar  
 
Christopher Foggin1, Jessica Dawson1, e  Melanie Hood2

Victoria Falls Wildlife Trust, Zimbabué1; Veterinários do bem estar do animal Zimbabwe, Zimbabué1 
E-mail: cfoggin@zol.co.zw

Para muitos habitantes de subsistência, a saúde animal é importante, porem têm falta de acesso, ou falta de meios, para 
poderem melhorar a saúde de seus animais domésticos. Isso é agravado nas comunidades adjacentes às áreas de animais 
selvagem, onde há uma interface com animal selvagem, que facilita a transmissão de doenças entre animais selvagens, animais 
domésticos e em alguns casos aos seres humanos. Em julho de 2016, a Victoria Falls Wildlife Trust, junto dos veterinários 
do Bimbabwe responsaveis pelo bem estar do animal do abriram o Centro Comunitário de Saúde Animal e Centro do 
Bem Estar  em Victoria Falls na área do KAZA. O Centro recém-estabelecido  está baseado na zona rural e trabalha de 
forma identificar problemas de doenças, fornecer tratamentos veterinários a custos baixos, campanhas de vacinação de 
acolhimento, esterilização de cães e gatos, bem como re-casa de animais vadios.  Em pesquisas realizadas nas campanhas de 
vacinação a partir de 2012, os dados mostram que a espectativa de vida de um cão que vive nas áreas rurais adjacentes é de 
3 anos. As campanhas de vacinação contra a raiva foram realizadas durante três anos consecutivos, com o número elevado 
de cães a serem vacinados anualmente. No futuro esperamos que haja aumento na espectativa da saúde de animais rurais, e 
esperamos atingir os 75% da taxa de vacinação contra a raiva entre cães. O objetivo deste Centro é melhorar a saúde animal 
e a expectativa de vida, com a espectativa  de melhorar os meios de subsistência das comunidades que vivem na interface 
de animais selvagens.

Usando cheetah como um porta-estandarte para conduzir conservação escala da paisagem 
em KAZA 
 
Rosemary J Groom

Programa Ampla Conservação gama de chita e cães selvagens africanos, a África Austral
Email: rosemary-rwcp@zsl.org

A visão da Estratégia de Conservação 2016 IUCN Sul Africana de chita e mabeco Africano, é “Para garantir viábilidade ao 
chita e as populações de mabecos em uma variedade de ecossistemas que coexistem com sucesso, e são avaliados pelos 
povos da África Austral”. Para ajudar a cumprir esta visão, o programa amplo gama de conservação para o Cheetah e 
mabecos Africanos (RWCP) têm encorajado  um projeto de paisagem do Chita, com o ATFC KAZA selecionado como a 
paisagem de escolha na África Austral.

Em 2013, a RWCP estava envolvida no desenvolvimento de uma estratégia de conservação e plano de acção para mabecos 
africanos no KAZA. A progressão natural desta especie-plano de acção especifica para conservar na totalidade ação de 
saída focada para a conservação de toda especie carnívora  do KAZA TFCA, que teve inicio em Outubro de 2015, com o 
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estabelecimento do KAZA Carnivore Conservation Coalition (KCCC). É através da KCCC que o Projeto Paisagem Chita 
do RWCP será conduzido. Este projeto de longo prazo implicará ajudar a proteger as populações chita viáveis   em escala 
significativa e através das fronteiras internacionais dentro de KAZA, e será implementado através da colaboração significativa 
com uma ampla suíte de interessados. Os mecanismos pelos quais o RWCP irá conduzir o projeto de paisagem chita 
incluirá: angariar fundos para apoiar programas actuais sobre o terreno; facilitando as ligações e colaborações entre as partes 
interessadas; desenvolver, implementar, apoiar e fortalecer iniciativas de comunidades para obtiverem benefícios de chita; 
promover a educação para a conservação e defesa de mudanças de política, quando necessário.  

Câmeras, rastreadores e tendências - monitoramento de carnívoros de Zambeze 
 
Lise Hanssen1, Paul Funston2

Kwando Projeto Carnivoro, Namibia1; Panthera, USA2

Email: carnivores@iway.na

A fiscalização de grandes carnívoros é uma parte essencial das atividades de conservação, com o tamanho da população, 
distribuição e tendência serem bons indicadores da saúde do ecossistema, sucesso nos esforços de conservação e grau 
de conectividade entre as populações. O Caprivi na Namíbia situa-se no coração do KAZA, ligando áreas protegidas dos 
países vizinhos que combinados são vitais para a persistência das populações carnívoras residentes e para o benefício sócio-
econômico para as pessoas residentes nas comunidades adjacentes. Grandes carnívoros ocorrem nas populações residentes 
dentro de terras protegidas e comunitárias / conservadas na Região Zambeze. Um programa de monitorização a longo 
prazo é mantido pelo Projeto Carnivoro Kwando, em parceria com  organizações como a da Namíbia MET, Panthera, WWF 
e outras. As populações são monitoradas através das técnicas adequadas de espécies, através de recolha de informações de 
indivíduos conhecidos / grupos, de pesquisas explícitas de armadilhas fotográficas para espécies facilmente identificáveis, e 
os índices de Spoor para grandes áreas com baixa densidade de grandes populações carnívoras. O último é dependente 
de habilidades de rastreamento da comunidade Khwe San, residente na área de uso múltiplo no Bwabwata. Dos grandes 
carnívoros, leões e chitas ocorrem com  mais baixa densidade, tendo os leões aumentado grande parte de nivel extirpado 
em algumas áreas. Leopardos, Mabecos e Hienas ocorrem em aproximadamente números de populações semelhante, com 
Hienas manchadas aparentemente se recuperam em áreas onde foram perseguidas no passado. Essas pesquisas criam uma 
linha de base para avaliar as acções de conservação existentes e o impacto médio de novas intervenções daqui para frente.  

Lições de 20 anos do conflicto humano-elefantes (HEC) mitigação na África são especialmente 
aplicáveis   ao KAZA

Richard Hoare
IUCN Grupo de Especialistas Africanos de Elefantes, HEC Grupo de Trabalho, Zimbabwe.
Email: rhwildlife@gmail.com
 
As categorias de mitigação empregadas durante 20 anos de esforços de mitigação de HEC são: (i) Comunidades 
rurais que utilizam métodos de dissuasão tradicionais; autoridades de vida selvagem (ii) perturbação e perseguição, 
(iii) matar ou (iv) transferir elefantes problemáticos’; (V) opções de vedação – em alguns casos complementada 
com olfativa extra (extracto de gindungo) e auditivo (som de abelha) impedimento; (Vi) sistemas de compensação 
e de seguros; (Vii) programas beneficiários de utilização de animais selvagens  que deve incluir planificação do 
uso da terra, mudanças e zoneamento; com base em (viii) a coleta de dados sistêmica e pesquisa contextual. 
The mitigation categories employed during 20 years of HEC mitigation efforts are: (i) rural communities using traditional 
deterrent methods; wildlife authorities (ii) disturbing and chasing, (iii) killing or (iv) translocating ‘problem elephants’; (v) 
fencing options - sometimes supplemented with extra olfactory (chilli extract) and auditory (bee sound) deterrents; (vi) 
compensation and insurance schemes; (vii) wildlife utilization/benefit programmes which must incorporate land-use planning, 
changes and zonation; based on (viii) systemic data collection and contextual research.
 
Medidas de mais curto prazo aplicadas contra elefantes e usados   dentro da zona de conflito (i - v) 
são muito menos bem sucedidos do que medidas de longo prazo que trabalham com pessoas, que 
também dependem da política oficial e administração situada para além da zona de conflito (vi - viii). 
 
HEC mostra dinâmicas espaciais complexos, mas relativamente poucos animais problemáticos são responsáveis, 
exibindo muitas vezes determinados comportamentos individuais. A percepção humana de conflito é mais 
um problema de mitigação do que os animais de problemas próprios. Assim, deve-(a) não matar animais 
problema como uma rotina, mas impedi-los a atingir os seus “alvos” e (b) priorizar medidas de mitigação 

que trabalham consultatively com as pessoas sobre aqueles ‘lutar contra dos animais que ocupam a paisagem. 
 
Não há nenhuma panaceia para HEC e não pode ser eliminada; por isso, procurar reduzi-la a níveis toleráveis   ‘’ que existem 
no seio das comunidades. Sempre combinar medidas de mitigação em diferentes escalas e empregar medidas de mitigação 
HWC longo prazo que produzem a sinergia mais forte. Politicamente duas abordagens são vitais para enfrentar HEC: a 
participação local (melhor feito dentro de um programa CBNRM) e integração vertical e horizontal na administração do 
governo

KAZA TFCA, um potencial ponto quente para Febre Aftosa de vigilância, controle e pesquisa 
 
Ferran Jori1,2,3, Eric Etter1,2,4, Alex Caron1,2,5 , Vladimir Grosbois2, Eve Miguel1,2, 2 e Laure Guerrini1,2.

1Research Plataforma de Produção e Conservação em parceria, Universidade do Zimbábue, Harare; Unidade 2 Gestão Integrada de Riscos 
Pesquisa Animal, CIRAD, Campus Internacional de Baillarguet, Montpellier, França; 3 Departamento de Ciência e Produção Animal, Botswana 
Escola Superior de Agricultura; 4 Departamento de Produção Animais Estudos da Faculdade de Ciências Veterinárias, Onderstepoort, 
Universidade de Pretória, África do Sul; 5 Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique 
Email: ferran.jori@cirad.fr

Interações entre animais e vida selvagem na borda das áreas protegidas são bem conhecidas para facilitar a circulação de 
agentes patogênicos entre ambas as populações animais. Febre Aftosa (FMD) é uma ocorrência na região da SADC e tem 
aumentado de forma alarmante na última década, e uma grande parte dos focos de febre aftosa tem ocorrido como resultado 
dessas interações, afetando a produção animal, comércio e segurança alimentar entre as comunidades rurais. No entanto, a 
ATFC KAZA, atualmente uma área de alto risco para a febre aftosa emergência, poderia tornar-se uma plataforma privilegiada 
para a cooperação transfronteiriça sobre a febre aftosa de vigilância, controle e pesquisa. O caráter multinacional do KAZA 
TFCA, poderia ser explorada a) para aumentar a vigilância e intercâmbio de informações (cf. harmonizar a recolha de dados, 
vigilância e monitorização métodos para melhorar o intercâmbio de informações), b) capacitação em epidemiologia básica e 
avançada, avaliação de risco, ea implementação e avaliação de sistemas de vigilância, c) acompanhar e avaliar os movimentos 
dos animais e do risco de febre aftosa surgimento em diferentes locais específicos através de protocolos harmonizados 
comuns, d) desenvolvimento de projectos-piloto para a implementação de abordagens não-geográficos (commodities baseado 
no comércio) em a fim de envolver as comunidades rurais sobre a gestão de febre aftosa. Estes desenvolvimentos podem 
ser alcançados com o apoio das organizações sanitárias internacionais e regionais (SADC-FANR, FAO, OIE) e a assistência 
técnica de agências de activos e reconhecidos investigação e desenvolvimento e laboratórios de febre aftosa referência. Esta 
plataforma deverá contribuir para melhorar o acesso ao mercado de produtos animais para as comunidades rurais e garantir 
o comércio seguro de mercadorias dentro da região da SADC.

Dirigindo humano wildlife conflito, através de adaptação às alterações climáticas em Mutemwa 
Comunidade 

Chipango Kamboyi, Miyanda Crispin, Bwendo Kabanda
WWF Zâmbia
Email: ckamboyi@wwfzam.org

Impactos das mudanças climáticas causando secas frequentes e intensos continuam a devastar o semi-árido Zâmbia ocidental, 
agravando a situação de conflito homem-fauna já precária com as comunidades. Com o apoio do Banco Mundial e do 
Governo da República da Zâmbia, WWF Zâmbia foi contratado para ser o Climate Risk Adaptação Facilitador (CRAF) para 
Mulimambango e Kalobolelwa enfermarias do distrito Sesheke em Western Zâmbia ... O papel da WWF Zâmbia foi para 
ajudar as comunidades em áreas altamente vulneráveis   para identificar riscos climáticos e perigos, enfrentar os impactos 
das mudanças climáticas nos seus planos de desenvolvimento local, especialmente as que tocam em seu co-existência com 
a vida selvagem. Usando Risco Manuais e técnicas Clima de Avaliação em Mutemwa, os membros da comunidade foram 
capazes de identificar / desafios associados relacionados com o clima e foram capazes de identificar escassez de água e das 
secas para estar entre os riscos mais ameaçadores provocadas como resultado dos impactos das mudanças climáticas. Como 
resultado das Avaliações de Vulnerabilidade Participativo Climáticos (PCVA) realizadas com os membros da comunidade, a 
comunidade Mutemwa tem três furos de energia solar instalados com capacidade de fornecimento de 10000 litros (dois) e 
5000 litros abastecem a escola primária, e dois conjuntos de aldeias ou seja Ilwendo e Kapasa aldeias respectivamente. Em 
membros da comunidade adicionais têm mais de 13 projectos de menor dimensão, complementando os maiores projetos de 
adaptação, tais jardinagem, cabra e ansioso frango que estão ajudando a amortecer os impactos que a mudança climática traz 
e reduzindo a sua exposição a riscos de vida selvagem. Isso também reduziu o número de hipopótamos e crocodilos foram 
enlaçados e morto, assim, aumentar os números.
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Anti caça furtiva integrado no Parque Nacional de Hwange: presente e futuras perspectiva 

Phillip Kuvawoga 
WWF Zimbabwe
Email: pkuvawoga@wwf.org.zw

Parque Nacional de Hwange (1.4 million ha) a área mais larga e protegida do Zimbabwe que apoia uma considerável 
biodiversidade. Com acima de 45 000 elephantes, o parque acomoda duplo de sua capacidade do movimento ecológico 
das especies. Por enquanto, a população elefante nesta área (1.4 million ha) está sobre pressão restricta de sindicatos de 
caçadores furtivos organizados. Em 2013, acima 100 elefantes mrreram de veneno cianeto de lember o sal e dois centros de 
água na zona remota e uma secção pobremente accessivel do Parque Nacional de Hwange. O esforço de Anti-caça furtiva 
não está provar eficácia por causa da zones muito remotas de alguns do seus postos e sua longa limite transfronteirice 
com Botswana ocidente e áreas comunais ao sul e leste. Como um resultado do seu tamanho, HNP encara muitos desafios 
incluindo constragimentos em termos de poder humano (densidade patrulha (expl. número de fiscais/km2) para o HNP é 
105km2/fiscal, infrasetrutura e equipamento. 

Um plano anti-caça baseado no animal ferós foi desenvolvido para optimizar a aplicação de lei e monitoramento. Para 
efectivamente acompanhar a sua implementação efectiva, uma base de linha de avaliação de caça furtiva e capacidade de 
fiscais foi responsabilizada à trés lugares indentificados de caça furtive. Resultados de avaliação indicou que acima de 200 
elefantes foi caçado entre 2014 - 2015. Resultado de esforço de patrulha indicou que ao todo esforço de patrulha eferctivado  
deminuiu de 17,791 oficiais dias em 2014 à 13,935 oficiais dias em 2015 numa media levou acima de 860 dias de patrulhas 
para cada caçador furtive preso. Sobre a correntes circunstâncias, é difíciç para efectivamente levar a cabo operações de 
proteção do animal selvagem. Fundos foram requiridos para apoiar infraestrutura e mobilidade incluindo o uso de veículos 
aérios não coduzidos por pessoas.

Corredores de vida selvagem em key vida selvagem de dispersão Áreas na Namíbia - 
experiências até à data no design e modelos para mobilização de recursos 
 
Bennety Likukela, Dominic Mwema e Brian Jones 

IRDNC, Namíbia 
Email: blbennety14@gmail.com 
 
IRDNC com parceiros está a realizar um programa que visa o estabelecimento de uma maior conectividade de longo 
prazo para as populações de espécies selvagens que precisam de grandes paisagens para percorrer e / ou dispersar dentro 
do Kavango / Zambeze (KAZA) Trans-fronteira da Área de Conservação. Esta abordagem baseia-se na identificação e 
institucionalização de corredores de movimentação dos animais selvagens. corredores potenciais, bem como os já existentes, 
foram examinados a partir de uma perspectiva humana, bem como uma perspectiva de vida selvagem. Isso está sendo feito 
em três escalas: a nível macro (a paisagem KAZA como um todo), Meso-level (dentro e entre países) e Micro-level (na 
interface área protegida na comunidade). O cartaz vai apresentar progressos no desenvolvimento de projetos práticos para 
esses corredores, os modelos institucionais emergentes e experiência agrupada em inovações em mobilizar recursos para 
esses corredores. Progress inclui isso; uma metodologia detalhada foi desenvolvido e agora em fase de implementação para 
orientar fixação corredor e institucionalização, Dzoti e Sobbe conservancies atingiram a fase de desenvolvimento de planos 
preliminares garantir os seus corredores, e todas as áreas de corredores relevantes em Caprivi foram registrados como 
terrenos aprovado usos específicos dentro o Plano de Ordenamento do Zambeze Regional Integrada. passos atuais incluem 
a finalização dos planos preliminares em Dzoti e Sobbe e a consideração de possíveis pagamentos por serviços ambientais 
(PSA) para unidades de conservação para a manutenção do bem-sucedido de corredores. Esta última incluiu visitas a África 
Oriental a aprender com a sua experiência em corredores de vida selvagem eo ‘servidão’ abordagens para eles. O detalhe 
do cartaz vai experimentar corredor de IRDNC mencionado acima por meio de texto, mapas e diagramas para melhorar o 
envolvimento com as partes interessadas mais amplas KAZA.

Kafue - Zambeze: implicações ao nível de conectividade para a paisagem

Robin Linhas1, Joseph Tzanopolous1

Instituto Durrell de Conservação e Ecologia, Universidade de Kent, no Reino Unido
Email: rl291@kent.ac.uk
 
Enquanto muita atenção é colocada em áreas formalmente protegidas na condução de conservação e desenvolvimento, 

existem necessidades importantes para compreender e gerir os recursos naturais fundamentais dentro de paisagens 
nominalmente desprotegidos e cada vez mais antropizadas, em escalas adequadas. Tais abordagens de gestão em escala são 
vitais para a conservação dos grandes carnívoros que fornecem serviços ecológicos fundamentais na estruturação do habitat 
e impulsionar a produção ecossistema, e gerar muito interesse turístico.

Este estudo compara a aliança predador-presa contemporânea entre o Parque Nacional de Kafue e no rio Zambeze contra 
uma linha de base conhecida desde 1978 que utiliza uma estimativa de ocupação e um quadro de Modelagem para mapear 
a ocorrência e distribuição das espécies. Levantamentos calibrada do local Spoor coberto em 1.224 km de transectos 
espacial e temporalmente replicados ao longo de duas Áreas de gestão de jogo, uma área aberta, e uma Conservação comum 
considerados representativos de zonas biofísico e de gestão chave proposto como uma ligação a nível de paisagem entre 
grupos de animais selvagens em área manejada.

Ocorrência de predadores / presas foi praticamente inalterada na escala de jogos na Área de Gestão. Declínios significativos 
na ocorrência e distribuição das espécies ocorreu ao sul da linha ferroviária Mulobezi-Livingstone através de uma área aberta, 
e na Conservação de Simalaha, onde todos os grandes carnívoros e 15 das 21 espécies de presas existentes não terem sido 
detectadas. 

Embora reconhecendo erro de detecção de uma abordagem de temporada amostra única, estes dados indicam um significativo 
declínio / rompimento da conectividade funcional em grande escala mamífero. Pressões induzidas pelo homem são a hipótese 
de impedir a  recolonização de muitos mamíferos de grande porte sob circunstâncias existentes. As intervenções destinadas 
a melhorar benefícios do uso da terra à base de animais selvagens e conectividade funcional precisa ser abordada no local 
apropriado e escalas específicas da espécie, e sistematicamente avaliados quanto à eficácia.

Quando leões aparecem no tempo de cultivar grão: Faz-se uso de currais de lonas   móveis 
(bomas) nas comunas para reduzir conflicto humano-carnívoro e aumentar o rendimento das 
cultivas 

A. J. Loveridge, L. J. Mathe, L. Sibanda, J. E. Hunt e David W. Macdonald

Unidade de Pesquisa de Conservação da Vida Selvagem, Departamento de Zoologia, Universidade de Oxford, Reino Unido 
Email: andrew.loveridge@zoo.ox.ac.uk
 
Leões africanos (Panthera leo) estão em declínio em muitas partes do continente, com o abate de retaliação por ataques 
a gado sendo uma causa importante. Conflito Homem - Carnívoro também causa sérios desafios sócio-económicos para 
as pessoas que vivem adjacentes às áreas protegidas. Nós testamos a eficácia da bomas (currais de gado feitos de lonas de 
PVC) móveis, instaladas em terras comunais adjacentes ao Parque Nacional Hwange, em proteger o gado durante a noite 
de predação por leões e hienas manchadas (Crocuta crocuta) e simultaneamente aumentar a produtividade dos campos 
de cultivo onde eles estavam antes localizadas. Nossos resultados mostraram que, ao longo de um período de três anos, 
bomas móveis foram de 100% eficaz em proteger o gado dos ataques de carnívoros à noite. Gado em bomas causam 
dissolução ao solo compactado com as patas e fertilizam o local com seus excrementos e urina. O rendimento da safra 
torna-se significativamente superiores em local fertilizado dessa maneira. Plantas de milho cultivados em locais de Boma 
foram 94% mais alto (187 centímetros), com talos mais grossos e produziu o dobro do número de espigas por planta em 
comparação com plantas cultivadas em locais de controlo. O estudo destaca o valor potencial de bomas móveis como um 
mecanismo efetivo reduzir o conflito da vida selvagem humana e em benefício das comunidades rurais em áreas dominadas 
pelos humanos e animais de KAZA. Os resultados são particularmente benéficas para os agricultores que vivem em terras 
comunais classificados na agro-ecológica região IV do Zimbabwe, que são caracterizadas por solos agrícolas pobres e chuvas 
irregulares. Recomendamos o teste e aprovação de bomas móveis em áreas afetadas pela depredação como um método 
comprovado para mitigarconflito-humano carnívoro.

Protegendo as comunidades rurais e poupança de leões em ATFC KAZA 

Andrew Loveridge1, Lovemore Sibanda1, Bongani Dlodlo2, Jane Hunt1, Jessica Dawson2, Roger Parry2, Lovelater Sebele3, 
Paul Funston4 

WildCRU, Hwange Lion Research, Zimbabwe1; Victoria Falls Wildlife Trust, Zimbabwe2; Zimbabwe Parks and Wildlife Management 
Authority3; Panthera, Lion Programme4

E-mail: andrew.loveridge@zoo.ox.ac.uk
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As comunidades rurais que vivem ao lado de áreas protegidas são muitas vezes fortemente afectadas por conflitos entre 
homem e animais selvagens, particularmente predação do gado por grandes carnívoros como leões africanos e hiena 
manchado. Uma pesquisa recente em torno de Hwange e Parques Nacionais do Zambeze revela que, os níveis de conflicto 
pode ser explicado por uma interação complexa entre a localização, estação, comportamento do predador e as práticas 
agrícolas locais. Práticas de gado de pastoreio sazonais são particularmente importantes na determinação dos níveis de 
conflicto. Nossos dados mostram que 80% dos incidentes de morte de gado por grandes predadores ocorre quando o 
estoque são deixados sem vigilância na pastagem, com 60% dos incidentes que ocorrem durante a noite. Para proteger 
ambos os predadores e as pessoas, são urgentemente necessário melhorar as estratégias de mitigação. Para abordar está uma 
equipe de 14 guardiões da comunidade que foram recrutados nas comunidades locais para fornecer uma interface entre a 
comunidade e conservação. Eles receberam treinamento para reunir e comunicar os incidentes de conflito da vida selvagem 
em suas áreas e para fornecer aconselhamento e assistência à população local sobre as melhores práticas de proteção de 
animais (com especial foco em manter o gado a ser protegido nos currais durante a noite e guarda do rebanho durante 
o dia). Através do uso de colantes de GPS sobre “Alertas” potenciais de leões problemáticos, são retransmitidas para os 
guardas, através de um grupo de smart phone ‘whatsapp’ para avisar os membros da comunidade quando os leões estão nas 
proximidades. São tomadas medidas correctivas por guardas a perseguir os leões de volta para a área protegida. Desde 2012, 
através dessas ações, temos registado um declínio de 50% na perda de gado por grandes predadores, particularmente leões. 
O conceito da guarda comunidade tem o potencial para ser adotado em outras partes do ATFC KAZA.

Mapeamento de corredores para gestão de conservação do leão em KAZA  

Samuel A. Cushman1, Nicholas B. Elliot2, Dominik T. Bauer2, Kristina M. Kesch2, Laila Bahaa-el-Din2, Godfrey Mtare3, David W. 
Macdonald2, Andrew J. Loveridge2

US Forest Service, Rocky Mountain Research Station, USA1; WildCRU, Department of Zoology, University of Oxford, UK2; Zimbabwe 
Parks and Wildlife Management Authority/ KAZA-TFCA Secretariat3

Email: andrew.loveridge@zoo.ox.ac.uk

A fragmentação de habitat é um dos principais motores de declínios populacionais e extinção de grandes carnívoros terrestres. 
modelos de conectividade fornece ferramentas práticas para avaliar objetivamente, padrões sinópticos a toda população de 
conectividade e identificar as áreas centrais mais importantes e as ligações entre eles. Nós mapeamos e classificamos a 
importância relativa das ligações de habitat entre as principais áreas centrais do leão Africano em todo o ATFC KAZA e 
além, a fim de fornecer uma análise quantitativa para informar a gestão do uso da terra e tomada de decisão. Utilizou-se uma 
superfície de resistência empiricamente optimizada, com base na análise de 927 leões, trajetórias de movimento de 30 dias de 
50 GPS colarinho, para calcular áreas centrais e caminhos de conectividade da população. Nós classificamos áreas de ligação 
com base no peso em relação à conectividade populacional em toda a região. Os resultados identificaram seis principais áreas 
centrais do leão, ligados por seis ligações dominantes. Os corredores Hwange-Sebungwe e Makgadikgadi-Central Kalahari 
são as ligações mais fortes e mais importantes que devem receber atenção prioritária no desenvolvimento de estratégias 
de conservação regionais para leões. Minimizando o desenvolvimento por meio da optimização do planeamento do uso da 
terra nos corredores principais e um cuidado zoneamento com o gado e os animais selvagens dentro de áreas de corredores 
podem salvaguardar esses corredores, aumentando a conectividade global da população e mitigar os conflitos homem-leão.

Contestações de reforma agrária, modos de vida e conservação: um caso de áreas 
transfronteiriças de conservação no Zimbabué

Bright Masocha
University of Cologne, Germany
Email: bmasocha@smail.uni-koeln.de

Os diversos interesses e abordagens por estas partes intervenientes, através de várias instituições, têm efeito final sobre a 
conservação da vida selvagem e livelihoods.Esta escrita é baseado em uma pesquisa acadêmica em curso nas contestações de 
uso da terra em áreas fronteiriças de conservação no Zimbabwe, áreas comunal de Hwange, zona do KAZA. Uma abordagem 
etnográfica tem sido usado para acolher dados com o objectivo de analisar as contestações provocadas por diversos 
interesses e dinâmicas institucionais entre as partes intervenientes e foi utilizada uma teoria da ecologia política. Técnicas 
de coleta de dados quantitativos também foram empregados para comparação rápida de resultados antes das conclusões 
serem feitas. Os resultados preliminares apontam para o fato de que os conflitos homem-humano (desafios sócio-polico) 
são centrais para os conflitos humanos-animais selvagens. Algumas formas de conflitos homem-animais selvagens, tais como 
a caça furtiva e envenenamento dos animais selvagens são os principais indicadores de problemas sócio-polico e económicos 

no KAZA, especialmente Zimbabwe. O programa de reforma agrária resultou em novas formas de propriedade da terra e 
falta de compromisso com as questões de conservação devido à falta de incentivos adequados Os resultados irão contribuir 
imensamente na política e análise institucional e mudança de lidar desafios associados com a caça furtiva.
 
Palavras-chave: reforma agrária, os conflitos humanos-animais selvagens, conservação e TFCAs

Preparar as comunidades para a entrada na cadeia de valor do turismo em 
KAZA através do Programa KAZA ‘Comunidade Modos de Vida Melhoramento’ 
 
Bruce N. Mead1 e Pauline Lindeque1, 2

CRIDF, South Africa1; AGRA ProVision, Namibia2

Email: bruce.mead@cridf.com
 
A área KAZA hospeda os melhores biodiversidade e da região selvagem ativos dos cinco Estados-Membros, ao mesmo 
tempo, proporcionando um lar para as comunidades mais pobres, mais vulneráveis   e marginalizados. A capacidade do sector 
do turismo para colher os benefícios da cooperação transfronteiriça será fatalmente minou a longo prazo, a menos que 
os ativos da biodiversidade e da região selvagem de que dependem estão garantidos. Oportunidades para as comunidades 
KAZA para compartilhar no crescimento será severamente limitado se continuar a contar com o uso de consumo e muitas 
vezes não sustentável dos recursos naturais, e eles permanecerão em um estado de subsistência vulneráveis.

O potencial de crescimento simbiótica, sustentável e inclusivo existe, mas novas e inovadoras vias de captação será necessário 
daqui para frente. Uma tal abordagem está sendo testado por KAZA com o apoio do Clima Infraestrutura Resiliente 
Development Facility CRIDF. Nesta abordagem, KAZA desenvolveu uma gama de tomada de decisão bases de dados e 
ferramentas de diagnóstico para orientar e concentrar a entrega de seu ambicioso programa “Comunidade Modos de Vida 
Melhoramento ‘, que promove investimentos como’ ... ventures .joint entre comunidades e investidores privados, agricultura 
de conservação, horticultura, comunidade pertencente turismo e instalações de alojamento e comercialização de recursos 
naturais ... ‘. Cinco «produtos» da cadeia de valor estão sendo desenvolvidas como protótipos para demonstrar como as 
comunidades podem quebrar em cadeias de abastecimento turismo lucrativos. Tomado em escala, o programa de subsistência 
vai assegurar que as comunidades KAZA ‘ter um assento na mesa crescimento do turismo regional e sustentável.

Para financiar o investimento, KAZA está aplicando para o Fundo do Clima Verde para todo o programa subsistência

Aumento de coexistência homem-animal: mitigação de conflitos entre humanos e vida 
selvagem no Complexo Silowana  
 
Nyirenda A Moses1, Luwaya H. Maseka2 e Kamboyi Chipango1

WWF Zâmbia1, Departamento de Parques Nacionais e Vida Selvagem, Sioma NP, Zâmbia 2 
Email: mnyirenda@wwfzam.org.

Conflicto do homem e vida selvagem é uma preocupação séria no complexo Silowana. O conflicto ocorre em diversas 
formas, incluindo ataques de cultivas, especialmente por elefantes, invasões do hipopótamo de campos / hortas perto de rios, 
bem como a predação por carnívoros, bem como ataques de crocodilos aos seres humanos. Conflicto do homem e vida 
selvagem tem ao longo do tempo resultado numa relação tensa entre DNPW (Programa Nacional para o Desenvolvimento 
da Fauna) e as comunidades locais, e com o DNPW muitas vezes sendo acusado de valorizand a vida dos animais selvagens 
mais do que seres humanos (especialmente após os ataques de cultivas, ou casos de mortes e predação). HWC(CHE) 
perseguição impulsionado à vida selvagem e assassinatos de retaliação, pode ser um sério obstáculo para a aceitação de 
animais selvagens como uma opção de uso da terra em uma gestão GMA, como o Baixo Oeste do Zambeze onde o turismo 
baseado em vida selvagem ainda está em seu estado deprimido. Concepção e implementação de medidas eficazes para 
mitigar o conflicto HWC são um dos pilares para a gestão da vida selvagem em paisagens comunais de selvagens. WWF 
em parceria com DNPW, GRAD e as comunidades locais iniciou o projecto de baixo custo com alimentação de mamíferos 
e cercas de contenção solares para grandes animais. Um total de 6 linhas de contenção de animais movido a energia solar 
foram montadas em 5 zonas nas aldeias Kabula, Kaanja, Mutemwa (aldeia Namitondo), Mutemwa (aldeia Kapasa), Malombe 
e Imusho. Que estão a proteger cultivas e propriedades para mais de 2000 pessoas na Administrção GMA da Baixa Oeste 
do Zambeze. Ereção da linha de retenção de animais tem diminuído significativamente o conflicto HWC, até 80% em alguns 
casos. A maior redução de conflicto, HWC foi observada em 2015. Estas intervenções-piloto mostram que é possível mitigar 
o HWC a baixo custo e com a propriedade comunitária dos projectos. Experiência e as lições a partir destes sites piloto 
pode informar a estratégia nacional de mitigação de conflicto HWC, se quando é que ele será desenvolvido. 
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Catalisar a recuperação de espécies importantes da vida selvagem na Sioma Ngwezi NP e 
Baixa Oeste Zambezi GMA
 
Nyirenda A Moses1, Luwaya H. Maseka2 e  Kamboyi Chipango1

WWF, Zambia1, Departamento de Parques Natonal e Vida Selvagem, Sioma NP, Zambia2  
Email: mnyirenda@wwfzam.org
 
Desde a criação do ATFC KAZA, as populações espécies dos animais selvagens com valor de nível alto no turismo, incluindo 
elefantes, impala, musso, gazela, zebra, búfalos e grandes carnívoros tem permanecido baixo ou reduzido no complexo de 
Silowana, isto é devido a uma interação de vários factores, desde o esgotamento pesado de recursos da vida selvagem 
durante as guerras de libertação, a caça furtiva de marfim e carne de animais selvagens, gestão mínima, e a disponibilidade de 
água inadequada (agravada por anos consecutivos de seca), queimadas selvagens e bloqueios de corredores. A recuperação 
gradual da menor quantidade de água dependia de espécies como o cefo, zibelina/sable, girafa e o antélope comum, têm 
sido relatados. Num esforço para reforçar a recuperação de espécies selvagens e para restaurar o Parque Nacional PN de 
Sioma Ngwezi como um importante habitat dos animais selvagens e destino do turismo dentro do ATFC KAZA, uma Zona 
de Proteção Intensiva (IPZ) foi criada no âmbito do PN de Sioma Ngwezi. Esta é uma parceria entre DNPW, WWF, PPF do 
BRE e no quadro de recursos das comunidades que procura uma abordagem de quatro frentes de 1) faseada repovoamento 
/ reintrodução de alta fecundidade, mas espécies de herbívoros de baixa de risco 2) intensificar a segurança da vida selvagem 
3) reforçar capacidade de mantimento do habitat através de aumento cuidadoso da água e 4) a introdução de uma concessão 
de turismo na área de pantanos de Chibee, Sudeste da Mufulani. Até à data, 100 hectares que boma recebeu foi constrito, 
mais de 80 km de gestão furos/sondas foram abertas e 2 furos de água foram afundado se equipados no Sioma Ngwezi NP, 
enquanto a formação de 30 WPOS adicionais e aldeias batedores está em andamento.

Melhorar a conectividade habitat dos animais selvagens através de planejamento do uso da 
terra: o caso de Lower Zambezi Oeste GMA, gestão de plano geral de Zâmbia

Nyirenda A Moses1 Luwaya H. Maseka2 . Kamboyi Chipango1 
WWF, Zambia1, Departamento de Parques Natonal e Vida Selvagem, Sioma NP, Zambia2 

Email: mnyirenda@wwfzam.org 

Um dos principais dos objectivos da KAZA TFCA é promover e facilitar o desenvolvimento de uma rede complementar de 
áreas protegidas dentro da KAZA TFCA ligados por corredores para salvaguardar o bem-estar ea existência de espécies 
selvagens migratórias. O Lower Oeste Zambezi GMA prevê importantes corredores de elefantes que foram historicamente 
utilizadas pelos elefantes para acessar a água do semi-árido Sioma Ngwezi NP do rio Zambeze, no leste e do rio Kwando 
no oeste e também permitindo o movimento transfronteiriço sazonal de elefantes da Zâmbia em Angola e na Namíbia e 
vice-versa. Em conformidade com o disposto no Acto Zambia Wildlife nº 14, de 2015, o processo de planejamento do uso da 
terra processo participativo utilizado no desenvolvimento do Plano de Gestão Lower Oeste Zambezi GMA Geral resolveu 
facilitar a circulação transfronteiriça livre de vida selvagem dentro e fora do Lower Oeste Zambezi GMA . Usando os dados 
de conhecimento melhor indígena e científicos, todos os corredores de elefantes ativos conhecidos foram zoneadas como 
zonas de corredores de vida selvagem. As zonas de corredor de vida selvagem foram descritos como 2-3 km tiras largas 
que devem ser mantidos em estado primitivo, onde há o cultivo e criação de novas aldeias serão permitidos. O processo 
de consulta também prevista a deslocação voluntária de indivíduos cujas explorações abrangidas pelas zonas de corredores 
de vida selvagem. Entre as atividades previstas na implementação do GMP será determinar a medida em que os corredores 
propostos ainda estão livres de assentamentos humanos e conduzir deslocalização negociado sempre que possível.

O seqüestro de carbono como pagamento por serviços ambientais

Professor Willem van Riet
Transboundary Consulting Africa
Email: prof@transbcafrica.com

O pagamento sobre serviços ambientais tem sido escrito tão frequentemente, mas a implementação tem sido lenta. 
Pagamento para o sequestro de carbono é um importante efeito de conservação. É, portanto, uma das fontes mais sustentáveis 
de financiamento para a conservação, como uma forma de uso da terra. O desenvolvimento dos processos da REDD+ 
estabeleceu que, há oportunidades na região tropical da África. O IPD não tem dado atenção a este assunto como um foco 
de conservação. Através do nosso trabalho em Camarões sobre a proteção da floresta, na conservação tem me envolvido na 
implementação de processos de REDD+. Nos Camarões que baseou grande parte de nossa análise sobre a investigação da 

NASA e, especificamente, Dr Saatchi do Jet Propulsion Laboratory, nos EUA. Completamos um projecto de pedido de KAZA 
com base no banco de dados para a África para testar as implicações da implementação de REDD+. Produzimos um mapa 
doKAZA, ilustrando o potencial de carbono que lança nova luz sobre a distribuição de recursos naturais do KAZA. Este é o 
tipo de pesquisa e investigação, que deve ser orientada no futuro.

Encontrar um terreno comum - experiências em intercâmbios sul-sul para a inovação na 
transboundary conservação e sua resourcing 
 
Bright Sanzila1, Ingelore Katjingisiua2, Reuben Mafati3, Janet Matota3, Richard Diggle2 e Simon Anstey3. 

Ministério do Ambiente e Turismo Zambezi, Namíbia1; WWF Namíbia2, IRDNC Nambia3, NACSO, Namíbia  
Email: bsanzila@yahoo.com 

Desde 2015 tem havido esforços significativos dentro IRDNC e em conjunto com os seus parceiros para aprender com 
as experiências, o ganho de ideias e avaliar inovações através de visitas de intercâmbio “Sul-Sul”. Estes têm-se centrado na 
‘praticantes’ (comunidade, ONG local, o governo pessoal regional de conservação) que visitam a África Oriental, ou vice-
versa. Este cartaz vai apresentar o processo e os resultados das visitas até agora para o Quénia e da Tanzânia e as principais 
lições aprendidas e medidas atuais para implementar estas na Região Zambeze e de intercâmbio de ideias e resultados 
práticos com os interessados   KAZA. Questões que se formaram os objectivos fundamentais de aprendizagem através de 
visitas de intercâmbio e as ligações com instituições incluem; inovações institucionais, tanto a nível local ‘conservação’ e as 
ONGs de apoio e políticas do governo (como mecanismos de gestão financeira local, pesquisa e financiamento sustentável 
das actividades), várias abordagens e lições de estabelecer “corredores ecológicos” na Tanzânia, inovações recursos e opções 
de diversificação para as entidades de gestão de recursos naturais locais que variam de renda voluntária de carbono, outras 
Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) em espécie e abordagens de paisagem (em ambas as zonas áridas Tanzânia e no 
Quênia) e como diferentes Políticas governamentais promover ou restringir os problemas-chave em torno fragmentação 
da terra e diversificando rendimentos de gestão sustentável dos recursos naturais em escalas locais. O cartaz também irá 
identificar em curso planos, incluindo o destacamento de pessoal, para incorporar esse aprendizado mútuo “Sul-Sul” ainda 
mais para o benefício de uma melhor gestão trans-limite e aprendizagem dentro de KAZA.

Uma análise comparativa das equações algométricas desenvolvido para Floresta de Miombo 
contra equações regionais

Priscilla Sichone, Ute Schmiedel, Jens Oldeland e Norbert Jürgens

Universität Hamburg, Biocentre Klein Flottbek and Botanical Garden, Ohnhorststr. 18, 22609 Hamburg, Germany
Email: priscilla.sichone@uni-hamburg.de  

Com a pressão cada vez maior sobre a Floresta de Miombo Africano, devido à colheita de árvores selecionadas para fins 
comerciais e domésticos. Este estudo irá avaliar a estrutura e biomassa acima do solo (AGB) nas florestas Miombo e como 
esses padrões se relacionam com diferentes tipos de uso da terra na Zâmbia ocidental como parte da iniciativa SASSCAL. 
Isto será feito por descrever a estrutura das plantas lenhosas em termos de altura da árvore, diâmetro e cobertura na área de 
estudo; que institui a ABG usando três equações alométricas regionais e comparando o seu nível de precisão; e correlacionar 
a AGB dos Observatórios na Floresta Miombo aos tipos de uso da terra. Três Observatórios da Biodiversidade (1 km x 1 
km em tamanho e subdivididos em 100 hectare em células) cerca de 100 km distantes um do outro foram estabelecidos no 
Miombo da Zâmbia ocidental. Estes sites foram em diferentes intensidades de uso do solo da alta (Luampa), médio (Dongwe) 
e baixa (Parque Nacional de Kafue - uma chave de área protegida do ATFC KAZA). Diâmetro (DAP) e altura da planta para 
todas as árvores com DAP> 5 cm para os 100 m2 e DAP> 10 cm para os 1000 m2 foi apresentado como mostra. Uma 
análise de agrupamento foi realizado a fim de determinar o declive da regressão de distribuição de classes de tamanho para 
o diâmetro e a altura das espécies mais abundantes. Para determinar a precisão da combinação de equações alométricas 
para AGB, foram utilizados regressão linear múltipla usando R2. A variação na AGB e estrutura de espécies lenhosas nos três 
Observatórios que estava relacionada com as diferentes intensidades de uso da terra.

Bordar o conflito entre homem e elefantes em um nível de paisagem: um estudo de caso na 
área NG13 de gestão da vida selvagem no norte do Botswana 
 
Anna Songhurst1, Graham McCulloch1, Amanda Stronza1, Peter Kerapetse2, Hakoka Xhoro1,2, Simon Simon2, Tebogo 
Senyemba2, Moyoyo Tamago2, John Xaicai2, Keitumentse Johanan Mateusa2, Phinneaus2, Mathata Kashongo1, Makata Baitseng1, 
Ohitiseng Mosupi1, e Cosmos Rathipana3,4 
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Projecto Ecoexist, Botswana1, Tcheku Trust2, Departamento de Vida Selvagem e Parks Nacional, Botswana3, Commité Técnico 
Consultivo4

Email: anna.songhurst@hotmail.com

A parte nordeste do leste Okavango Panhandle no norte do Botswana, NG13, abrange uma área de 2,500km2 e é uma 
parte central da área dos animais selvagens do Kwando na Área Transfronteiriça de Conservação de Dispersão do Kavango-
Zambezi (ATFC KAZA). Esta área é o habitat muito importante para os elefantes durante a estação chuvosa, com uma 
população estimada de ~ 5.000 elefantes e densidade de 1,87 elefantes / km2. A área também é importante para uma 
variedade de outras espécies de animais selvagens, incluindo Sable antílope, Roan antílopes e porco do mato(javalim) e tem 
grandes áreas ameaçadas como próximo da floresta de Baikiaea plurijuga (Zambezi teak). Atualmente não se limita a presença 
humana na NG13, ela é utilizada principalmente por mensagens de gado e criadores de gado. No entanto, as pessoas das 
comunidades vizinhas estão preocupados que a caça ilegal de animais selvagens para carne e elefantes para o marfim é alta 
na área, mas não está sendo gerenciado. 
 
Os elefantes podem e devem representar oportunidades aos residentes do Okavango, no entanto, em vez deles trazerem 
principalmente perigo e dano. Enquanto isso, as comunidades locais têm pouca participação nas decisões de gestão. Por 
estas razões, muitas pessoas no Okavango têm percepções negativas de elefantes, e isso contribui para HEC e pode causar 
abate ilegal mais provável. O Projecto Ecoexist é uma parceria com Tcheku Trust, em colaboração com o Departamento 
de Parques Nacionais (DWNP) para tratar das causas profundas dos conflitos entre humanos e elefantes em torno NG13 
através de uma abordagem holística. Em primeiro lugar, olhando para as necessidades da área de gestão de uso da terra 
NG13, em segundo lugar abordar o desequilíbrio de custo-benefício de viver perto de elefantes, em terceiro lugar abordar 
as necessidades imediatas dos agricultores em conflito com elefantes na borda do NG13; e, finalmente, ganhar uma maior 
compreensão dos elefantes utilizando NG13, a fim de informar as decisões de gestão.

Uma abordagem holística para reduzir o conflito entre humanos e elefantes dentro da ATFC KAZA 
 
Anna Songhurst, Graham McCulloch, Amanda Stronza, Makata Baitseng, Ohitiseng Mosupi e Mathata Kashongo 

Projecto Ecoexist, Botswana
Email: anna.songhurst@hotmail.com

O estabelecimento de Área de Conservação Transfronteiriça do Kavango-Zambezi (KAZA TFCA) incentiva a abertura de 
animais selvagens rotas migratórias para criar uma das maiores áreas de conservação contígua animais selvagens do mundo. 
Estes corredores, no entanto, passar por áreas com desenvolvimento humano. soluções eficazes para os humanos e elefantes 
Conflito (HEC) na região têm, portanto, sido identificada como uma prioridade e um pré-requisito para o sucesso desta iniciativa. 
 
HEC, compreendendo tanto real e aparente conflito, surgem a partir de uma variedade de fatores sociais, ecológicos, políticos 
e económicos e são muitas vezes agravada por conflitos humano-humanos. Drivers de HEC incluem: políticas de uso da 
terra contraditórias, que levam a sobreposição de padrões de uso da terra e de recursos; susceptibilidade das culturas para 
forrageamento elefante e vulnerabilidade agricultor a riscos, e; a propriedade estatal e gestão de cima para baixo da vida 
selvagem, resultando em atitudes negativas em relação a vida selvagem entre as comunidades. Todos esses fatores atuam em 
diferentes escalas e prazos. Um foco sobre a dinâmica de curto e longo prazo e uma abordagem integrada, que considera 
todos esses fatores é, portanto, fundamental.

Um esforço de colaboração está em curso no Botswana para combater as causas profundas da HEC e alavancar soluções 
eficazes e sustentáveis, a fim de criar um ambiente propício que suporta mudanças de atitudes, políticas e incentivos a nível 
local, nacional e regional. Trata-se de abordar as barreiras críticas a tais mudanças na política e legislação nacional e regional 
para alcançar a mudança em grande escala

Uma estrutura para avaliar os impactos de realinhamento ou remoção do cordão de cercos  
veterinários de vida selvagem em movimento e em uso do habitat  
 
Robin Naidoo1, Piet Beytell2, Pierre du Preez2, Ortwin Aschenborn2, Greg Stuart-Hill3 e Russell Taylor3 

WWF US, Canada1; Ministério do Ambiente e Turismo, Namíbia2; WWF, Namíbia3

Email: rtaylor@wwf.na

Re-alinhamento ou desmantelamento de cordão de vedação veterinários (VCF) na África Austral, em particular em Área 
de Conservação Transfronteiriça do Kavango-Zambezi (ATFC KAZA), é susceptível de provocar mudanças importantes na 

forma como o uso da vida selvagem na parte central desta conservação e desenvolvimento da paisagem. Estas mudanças 
possíveis, são avaliadas utilizando melhor os dados disponíveis e em escalas que são relevantes para o uso do espaço da vida 
selvagem, migrações e movimentos numa precisa escala para várias espécies de interesse. A abordagem em camadas é usada 
para avaliar possíveis mudanças associadas com a remoção de cercas. A metodologia é flexível e aplicável a uma variedade de 
lugares, espécies e tipos de dados e ilustrá-lo empiricamente com os dados de coleiras de rastreamento GPS implantados em 
colarinho do búfalo Africano no lado namibiano da fronteira da Namíbia-Botswana onde um VCF robusto, tem sido colocado 
ao longo dos últimos 20 anos. Usando modelagem de seleção de recursos, analisamos a adequação do habitat das regiões 
recentemente acessíveis removendo cercas seguintes que pode ser usado para simular como as mudanças em qualquer 
um dos recursos ambientais afetam probabilidade de ocorrência através de uma nova paisagem. Contra as barreiras ao 
movimento, esperamos tamanho e forma da casa varia ao lado de cercos diferentes do que aqueles mais distantes. Para testar 
isso foram calculadas as áreas de vida de todos os búfalos, e comparou-se seu tamanho e forma em relação à proximidade das 
cercas. Na escala mais fina que avaliou, como cercas afetando trajetórias de movimento de búfalos indivíduais, examinando o 
comprimento do passo e ângulos em volta, relativos ao longo de um gradiente de proximidade de cerca.

Protegendo unidades populacionais de peixes KAZA para as gerações futuras 
 
David Tweddle

NNF / comunitários da UE no domínio da pesca Conservação em KAZA Projeto
Email: d.tweddle@saiab.ac.za 
 
Problemas: fluvial, várzea e os lagos ao longo da paisagem KAZA são todos submetidos a sobrepesca económica grave. 
Aumentando as populações humanas e, portanto, número de pescadores levar a taxas de captura em declínio, resultando em 
pescadores aumentando os esforços para manter as capturas e utilizando artes de pesca destrutivas, incluindo dragnets (que 
já são ilegais na maioria das áreas de pesca), contusão, rede de deriva e redes de monofilamento. Este estoque inevitavelmente 
causando colapsos.

Soluções: Recuperação só pode ser alcançado através do reconhecimento por todos os interessados   que a exploração 
comercial em rios e várzeas é insustentável e que a segurança alimentar para as populações rurais locais deve ser a meta de 
gestão. Lagos pode, em alguns casos sustentar a pesca comercial (por exemplo kapenta no Lago Kariba e grandes ciclídeos 
nos lagos efêmeros Liambezi e Ngami quando eles estão cheios de água), mas, no entanto, os esforços devem ser limitadas a 
níveis que os estoques podem sustentar. A recuperação pode ser alcançado por se envolver com as comunidades (também 
entre países vizinhos que compartilham recursos) para assumir a responsabilidade por suas pescas em parceria com os 
departamentos governamentais. Redes de Áreas de Proteção de peixe (APP), modelado em zonas marinhas protegidas (AMPs), 
instituído através da participação comunitária proteger alguns plantéis e, assim, permitir uma melhor recrutamento para as 
áreas de pesca adjacentes. A utilização de artes de pesca destrutivas precisam ser removidos do ribeirinha e pesca na várzea. 

Papel da KAZA compromisso actuante e eficaz por parte das autoridades com as comunidades de pesca é essencial 
para entregar mensagens de extensão sobre práticas de pesca sustentáveis   em toda a paisagem KAZA. KAZA tem um 
grande papel a desempenhar no sentido de facilitar o trabalho de extensão e colaboração entre os países e coordenar 
as intervenções de pesca através da KAZA de Trabalho da Pesca Sub-Grupo do Grupo de Trabalho de Conservação, para 
alcançar uma gestão eficaz.
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