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Prefácio
 

Sua Excelência: Senhor Paulino Domingos Baptista
Ministro Interino da Hotelaria e Turismo da República de Angola

Na minha qualidade de representante do Pais Coordenador da Área Transfronteiriça de Conservação Kavango  
Zambeze, congratulo-me com a oportunidade de apresentar 0 Plano Director de Desenvolvimento Integrado da 
ATFC KAZA (PDDl), à todos as nossos parceiros de cooperação  intervenientes.

A ATFC KAlA é uma iniciativa única de colaboração entre os cinco Paises parceiros nomeadamente: Angola, Botswana,  
Namibia, Zâmbia e Zimbabwe, baseado num Tratado internacional com o objectivo de manter a integridade 
ecológica através de um território de uso múltiplo, cobrindo 520.000 quilómetros quadrados. Este território é o 
habitat da maior concentração de Elefantes no mundo, sendo extremamente rica em termos de biodiversidade. Para 
além da biodiversidade, tem destinos turísticos emblemáticos de nível mundial, tais como as Quedas de Victoria 
Falls e o Delta do Okavango. Também habitam na área, mais de 2 milhões de pessoas.

Respondendo ao desafio de alcançar sucesso neste ambicioso projecto, é com grande prazer e uma considerável 
expectativa que apresento o Plano Director de Desenvolvimento Integrado. Isto marca o culminar de 4 anos de 
preparação, incluindo uma ampla consulta dentro e entre os Países parceiros e com todos as intervenientes chaves. a 
PDDI é também uma evidência significativa do compromisso dos Países parceiros para estimular o desenvolvimento 
rural como um importante factor para apoiar o desenvolvimento futuro da ATFC KAZA.

a PDDl marca um ponto de viragem no trabalho da ATFC KAZA e fornece urn roteiro para o desenvolvimento a 
nível nacional e regional. Concentra a sua atenção nos vinculos geográificos chaves, para o movimento da vida  
selvagem na ATFC KAZA e 6 corredores de dispersão de vida selvagem foram identificados e descritos no PDDl. 
Estes corredores de vida selvagem são essenciais para manter os vínculos ecológicos críticos e para ambos proteger 
os corredores existentes e restaurar as históricas rotas migratórias para a vida se/vagem.

Para além de ajudar a garantir a integridade, a ATFC KAZA, através do movimento livre dos animais selvagens, 
o PDDl também identifica os elementos essenciais do desenvolvimento socio económico na ATFC KAZA e  
especialmente dentro dos corredores de dispersão migratórios. Promove benefícios mútuos na conservação e  
desenvolvimento de parcerias e identifica investimentos que podem trazer valias para as comunidades locais e 
permitir que eles beneficiem das principais cadeias de valor quer relacionadas com o turismo de conservação au 
outras actividades tais como desenvolvimento de infraestruturas. Mais importante em termos de desenvolvimento 
rural, fornece um meio de criar meios de subsistência sustentáveis e resistentes ao clima, para aqueles que vivem 
nos corredores de dispersão da vida selvagem, a mesma comunidade que são afectadas diariamente, por viverem 
próximo de grande concentração de vida selvagem.
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Através do investimento e desenvolvimento, o PDDl, ajuda a mitigar o impacto do conflito homem animal,  
fornecendo meios para as comunidades locais beneficiarem da mesma vida selvagem que eles encontrarn no dia 
à dia. Apenas a capacitação das comunidades locais para perceberem a mais valia neste frágil ambiente natural,  
permitirá a ATFC KAZA ser bem sucedida em termos do seu objectivo de promover e aumentar o usao  
sustentável dos recursos naturais e culturais. Implementando do PDDl, seremos também capazes de demonstrar de 
uma forma tangivel, especialmente aos visitantes, que se deslocam aos nossos magnificos Países, que promovendo a  
conservação estamos directamente beneficiando as nossas comunidades.

Apesar do PDDl providenciar aos potenciais investidores e doadores um quadro prioritário para o desenvolvimento 
dentro da ATFC KAZA, o PDDl é um documento dinâmico. Cobre um periodo de 5 anos mas sera constantemente 
aprimorado ern termos de informação disponível, melhorada com mais análise e geralmente elaborada mais tarde 
como uma efectiva ferramenta de planeamento. Todas as contribuições para este processo serão muito bern vindas, 
uma vez que o PDDI é um documento público e aberto.

Finalmente em nome de todas as pessoas envolvidas na ATFC KAZA, nossa gratidão para aqueles que tornaram este 
documento possível e por continuarem a trabalhar de forma estreita, num verdadeiro espirito de cooperação. Nós 
estamos ansiosos pelo alcance do sucesso com base nos nossos esforços.

Assinado

Sua Excelência Dr. Paulino Domingos Baptista
Ministro Interino da Hotelaria e Turismo
29 de Janeiro de 2016
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Sumário Executivo 

Introdução 
O presente documento é o Plano de Desenvolvimento Integrado para a Área Transfronteiriça de Conservação 
do Kavango Zambezi (TFCA KAZA). O Plano destaca a relevância global das áreas transfronteiriças de conservação 
na sua capacidade de promover e manter os processos ecológicos em larga escala. 

Sendo a maior área transfronteiriça de conservação, a TFCA KAZA  é um extraordinário exemplo de cooperação 
internacional no âmbito de  conservação. Cinco governos demonstraram seu compromisso e entusiasmo ao  
desenvoler seus próprios planos nacionais de desenvolvimento integrado, e ao apoiar o desenvolvimento deste 
Plano Director quinquenal de Desenvolvimento Integrado.  

Ao adoptar uma abordagem unificada, muitas partes interessadas da ATFC KAZA têm a melhor hipótese de se  
adaptar às mudanças climáticas, de vincular as áreas, e de dar resposta aos muitos desafios colocados pela  
incompatibilidade do ordenamento de território e pela invasão humana.

O Plano Director do Desenvolvimento Integrado assenta na análise dos cinco planos nacionais de desenvolvimento 
integrado e as principais necessidades de desenvolvimento da ATFC KAZA. Resumidamente estas necessidades de 
desenvolvimento são a gestão de recursos naturais, turismo, infra-estrutura, ordenamento de território, meios de 
subsistência e de cooperação política transfronteiriça. Tendo aplicado a análise geográfica para a ATFC KAZA, foram 
identificadas seis Áreas de Dispersão da Fauna selvagem  (ADFS) que são discutidas em detalhe no Plano Director 
de Desenvolvimento Integrado. Cada uma dessas ADFS cria elos de ligação entre os ordenamentos de território 
contíguos e através das fronteiras internacionais. Estas seis ADFS são, por sua vez apoiadas por três projectos ATFC 
que foram concebidos para a sua aplicabilidade em toda a ATFC KAZA.

Com um prazo de cinco anos e um orçamento indicativo de US$47 milhões de dólares norte-americanos, o Plano 
Director de Desenvolvimento Integrado fornece uma direcção clara para a ATFC KAZA.

Áreas Transfronteiriças de Conservação 
As Áreas  Transfronteiriças de Conservação (ATFC)  ganharam a admiração mundial em ambos os ramos de  
conservação e turismo. Isto deve-se principalmente a uma percepção de que as iniciativas de conservação não 
devem se concentrar apenas em espécies selvagens e áreas protegidas. Devem também ter um enfoque na  
conservação e manutenção dos processos ecológicos e  no desenvolvimento rural em larga escala, que se estendem 
além dos limites de áreas protegidas.

Com a criação de maiores áreas ligadas, as ATFC permitem o movimento sazonal de animais selvagens que fazem 
melhor uso de uma variedade de habitats. Os últimos também ajudam os animais selvagens a adaptar-se às  
alterações climáticas, permitindo-lhes que se afastem de áreas afectadas negativamente pelo clima. Isto é  
particularmente importante na África austral, onde a mudança climática pode levar às mudanças nos padrões de 
precipitação. Este factor afectará a distribuição de plantas e animais, tanto espacialmente como temporalmente.

Área Transfronteiriça de Conservação do Kavango Zambeze
A Área Transfronteiriça de Conservação do Kavango Zambezi ( ATFC KAZA) é uma iniciativa  de conservação e 
desenvolvimento aprovada pela SADC. É promovida pelos Governos de Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e 
Zimbabwe. Situa-se nas bacias hidrográficas dos rios Okavango e Zambezi onde se converge as fronteiras dos cinco 
países. É uma das dezoito (18) ACTF da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).   

O presente documento é o Plano Director de Desenvolvimento Integrado da ATFC KAZA.  Providencia a  
direcção estratégica para o desenvolvimento da ATFC durante os próximos cinco anos. Funda-se numa consulta dos  
cinco Planos  nacionais de Desenvolvimento Integrado e uma análise das principais ameaças e  necessidades de  
desenvolvimento que enfrentam a ATFC KAZA. Essas necessidades de desenvolvimento foram identificadas 
como gestão de recursos naturais, ordenamento do território, desenvolvimento turístico, melhoria nos meios de  
subsistência, infra-estruturas e desenvolvimento.      
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Ordenamento do Território e Gestão de Recursos Naturais
Percorrendo quase 520,000 km², a ATFC KAZA é a maior área transfronteiriça de conservação  no mundo. A ATFC 
KAZA abrange 20 parques nacionais;  85 reservas florestais, 22 unidades de conservação, 11 sanctuários, 103  áreas 
da gestão de fauna selvagem  e 11 áreas de gestão de caça;. No total são 371, 394km²  de terra que são disponíveis 
para a gestão de fauna selvagem, com  148,520 km2  para fins agricolas, incluindo os percursos.   

A grande variedade de ordenamento do território apresenta um enorme  desafio já que, muitas vezes, as áreas 
contíguas têm ordenamento do território contraditório e incompatível. Além disso, muitas das áreas sofrem  de 
informação desactualizada ou inexistente, que dificulta o planeamento integrado a nível nacional e transfronteiriço.

Povo da ATFC KAZA  E Seus Meios de Subsistência 
Calcula-se que a população total do KAZA é de 2,677,086 pessoas, o que constitui uma densidade populacional de 
5.15 pessoas por cada km². A maioria das pessoas ocupa 29% do território não protegido para a fauna selvagem. Nas 
duas últimas décadas, o crescimento da população teve a tendência de ser alto, em média de 2% ao ano. Isto deu 
origem à invasão humana e aumentou o conflito entre humanos e fauna selvagem, especialmente onde o território 
desprotegido faz fronteira com as áreas protegidas. 

Um estudo de base dos meios de subsistência efectuado em 2014 destaca a medida em que as comunidades 
derivam seus meios de subsistência a partir do ambiente externo imediato. No entanto, também destaca que esse 
ambiente é afectado por tendências, choques e sazonalidade que podem directa e indirectamente destruir os bens. 
As ameaças mais comuns aos bens de subsistência são os conflitos entre humanos e fauna selvagem, saúde humana,  
saúde animal, inundações e secas, bem como a precipitação variável.

Turism 
As chegadas internacionais aos países parceiros aumentaram desde 1995.   Isso deve-se, em parte, aos três sitios 
Patrimônio da Humanidade situados no KAZA:  Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls na Zâmbia / Zimbabwe, as Colinas 
de Tsodilo e o Delta do Okavango no Botswana. Foram registados e mapeados mais de 620 locais de atracção 
turística, incluindo monumentos, áreas de interesse arqueológico, histórico, religioso e antropológico. No entanto, 
esses locais considerados menos importantes recebem poucos turistas e geralmente sofrem de falta de investimento 
e potencial não-realizado.

Infras-estruturas 
Algumas estradas principais atravessam a TFCA KAZA, servindo turistas, residentes e mercados comerciais. Contudo, 
o acesso dentro da maioria   das áreas protegidas depende de caminhos que datam das operações militares e lutas 
de libertação. A maioria desses caminhos são mal mantidos e deterioram-se durante a estação das chuvas anuais. 
Isto restringe o movimento de turistas e moradores e frustra o desenvolvimento sócio-económico na ATFC KAZA. 

Ao invés de viajar por via rodoviária, os visitantes internacionais, limitados pelo tempo, optam muitas vezes por 
viajar de avião. No entanto, a viagem  entre os vários países é difícil, morosa e cara. 

Governança e Quadros Jurídicos 
Em um nível macro, a ATFC KAZA e os seus países parceiros são signatários do Protocolo de 1999 da SADC sobre 
a Conservação da Fauna selvagem e a Aplicação da Lei, e da Política e Estrategia da SADC sobre a Fauna Selvagem 
de 1997 , bem como muitos outros protocolos e convenções.

Não obstante os cinco países parceiros serem signatários de muitas ou as mesmas convenções, a revisão da  
harmonização de políticas efectuada em 2013, sublinha que há uma variação na gestão e conservação dos recursos 
naturais entre os cinco países parceiros. De igual modo, o desenvolvimento turístico, as políticas e práticas variam 
em toda a paisagem da ATFC KAZA. Essa variação inclui o estado de conservação das diferentes áreas protegidas, o 
nível de desenvolvimento, sistemas de gestão, capacidade de gestão e políticas de governo, legislação e práticas do 
ordenamento do território. 

Identificando as Necessidades de Desenvolvimento 
Na revisão das necessidades de desenvolvimento da ATFC KAZA, notou-se que existem dois tipos de necessidades.  
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Algumas são geograficamente específicas; outras são mais gerais e referem-se à totalidade da ATFC KAZA.  As seis 
áreas geograficamente específicas são designadas por Áreas de Dispersão de Fauna Sselvagem (ADFS) e são localizadas  
nas seguintes áreas da ATFC KAZA:

 < Rio Kwando  
 < Planicie do Zambezi-Chobe  
 < Zambezi-Mosi Oa Tunya 
 < Hwange-Kazuma-Chobe 
 < Hwange-Makgadikgadi-Nxai 
 < Khaudum-Ngamiland 

Abordando as Necessidades  de Desenvolvimento 
As ADFS enfatizam a inter-ligação das várias áreas protegidas. O Plano  Director de Desenvolvimento  
Integrado identifica os desafios específicos às localidades e propõe uma gama de abordagens para abordar esses  
desafios-incluindo o mapeamento de ordenamento do território, desenvolvimento de infra-estruturas, investimentos 
socio-económicos, harmonização de políticas, colaboração transfronteiriça, tanto como o apoio à gestão de recursos 
naturais.    

As necessidades de desenvolvimento da ATFC KAZA foram divididas em três projectos de apoio que serão aplicáveis 
em cada uma das seis ADFS, mas também na totalidade da ATFC KAZA.  Seguem abaixo apresentados:

 < Promoção do investimento no turismo  
 < Facilitação  da circulação dos turistas 
 < Fundo para o desenvolvimento de empresas baseadas na comunidade 

Orçamento 
O orçamento total necessário para a próxima fase no desenvolvimento proposto das actividades transfronteiriças é 
resumido em seguida. 

OrçamentO 
(US$)

ADFS do Rio Kwando 21,225,000

ADFS do Zambeze-Chobe 15,220,000

ADFS do Zambeze-Mosi oa Tunya 14,240,000

ADFS do Hwange-Kazuma-Chobe 10,970,000

ADFS do Hwange-Makgadikgadi-Nxai Pan 11,745,000

ADFS do Khaudum-Ngamiland 12,705,000

Projecto de promoção do investimento no turismo  595,000

Fundo para o desenvolvimento de empresas baseada na comunidade   6,000,000

tOtaL 92,700,000

Conclusão
No desenvolvimento do Plano Director de Desenvolvimento Integrado, o Secretariado da ATFC KAZA  
empreendeu processos abrangentes de consulta para assegurar que o Plano Director de Desenvolvimento Integrado seja  
alinhado com os Planos nacionais de Desenvolvimento Integrado, o Plano de Acção Estratégica e outros documentos  
orientadores. O plano procurou fazer a distinção entre as actividades que são da responsabilidade dos governos 
nacionais, e aquelas que são verdadeiramente de caractér transfronteiriço. O Secretariado da ATFC KAZA irá utilizar 
este Plano Director de Desenvolvimento Integrado como a base para obter mais apoio para o desenvolvimento 
contínuo da ATFC KAZA.  

nOme da Área de diSperSãO da FaUna  
SeLvagem OU deScriçãO dO prOjectO 

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020
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1. Introdução 

1.1. Contexto e Localização 

O estabelecimento das áreas  transfronteiriças de conservação em geral e, em  
particular, na África austral, é uma iniciativa que ganhou a admiração mundial 
em ambos os ramos de conservação e turismo. Isto é principalmente atribuído 
ao crescente reconhecimento de que as iniciativas de conservação não devem se 
concentrar apenas em espécies selvagens e áreas protegidas, mas na conservação  
e manutenção dos processos ecológicos de grande escala operando em escalas  
espaciais que se estendem além dos limites de áreas protegidas e fronteiras  
internacionais. Exemplos de processos de grande escala incluem as migrações dos 
animais e movimentos sazonais pelos habitats, dispersão das plantas, o ciclo do 
carbono e funcionamento hidrológico dos sistemas fluviais e os ecossistemas  a eles 
associados.   
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Na sua tentativa de vincular as áreas protegidas dentro 
e fora das fronteiras políticas e promover a gestão das  
paisagens agrícolas e dos recursos naturais nelas contidas,  
a conservaçao transfronteiriça é importante em termos 
de desenvolvimento ecológico e turismo.  A criação de 
áreas de conservação maiores e conectadas permite que 
todos os tipos de fauna selvagem movam sazonalmente 
e façam melhor uso de uma variedade de habitats, que 
não seria possível de outra maneira.

É também uma iniciativa compatível às mudanças 
climáticas no sentido de que a conectividade entre as 
áreas de conservação permite que tanto os animais e 
plantas lidem com as mudanças climáticas através do 
movimento. Na África austral, a mudança climática pode 
levar não só a condições mais secas, mas os padrões  
de precipitação também podem mudar e afectar a  
distribuição de plantas e animais, tanto espacialmente e 
temporalmente.

A Área Transfronteiriça de Conservação do Kavango 
Zambeze ( ATFC KAZA) é uma iniciativa de conservação 
e desenvolvimento dos Governos de Angola, Botswana,  
Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe. Situa-se nas bacias  
hidrográficas dos rios Okavango e Zambeze onde se 
converge as fronteiras dos cinco países.  

Estabelecimento da ATFC KAZA- um dos 18 (dezoito) 
ATFC da Comunidade para o Desenvolvimento da África  
Austral (SADC) com base no Protocolo de Conservação 
da Fauna selvagem e Aplicação da Lei de 1999 - tem sido 
um processo minucioso e participativo, coordenado pelo 
Secretariado. As principais fases do seu desenvolvimento  
podem ser resumidas como se segue:

 < O estabelecimento da ATFC KAZA remonta a 23 e Maio 
de 2003, quando os Minstros de Turismo de Angola, 
Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe realizaram 
uma reunião em Luanda, Angola e concordaram,  
em princípio, a estabelecer uma ATFC nova nas  
bacias hidrográficas dos rios Okavango e Zambeze. 
Planeou-se ter como ênfase o desenvolvimento da 
conservação e o turismo.

 < Em Julho de 2003, em Katima Mulilo, os Ministros 
definiram do elementos-chave do programa da ATFC 
KAZA

 < Foi encomendado um Estudo de Pré-Viabilidade 
para formular uma Agenda de Acção a fim de  

levar o processo de desenvolvimento da ATFC KAZA  
adiante. O estudo durou de Outubro de 2005 a 
Agosto de 2006 e foi efectuado pelo Consórcio 
das Áreas Transfronteiriças, com apoio técnico e  
financeiro da Fundação Peace Parks.

 < Após a revisão do estudo e resoluções decorrentes 
das deliberações que começaram em 2003,os cin-
co países parceiros assinaram um Memorando de  
Entendimento. Isso criou a plataforma necessária 
para as negociações formais com o intuito de  
estabelecer a ATFC KAZA.

 < Foi adoptado em Junho de 2008, um documento  
descrevendo os mecanismos organizacionais e  
operacionais para o desenvolvimento da ATFC KAZA  
pelos  Ministros da ATFC KAZA. Foi iniciado um 
processo de planeamento estratégico de três anos. 
Uma série de sessões de planeamento, reuniões  
participativas e técnicas culminou com a produção 
do primeiro projecto do plano estratégico. Na  
sequência da revisão pelo Comité de Altos  
Funcionários e o Comité dos Minsitros, foi  
elaborado uma terceira versão do Plano Estratégico em  
Outubro de 2010.

 < A fim de efectuar uma análise comparativa da 
ATFC KAZA com outras ATFC na SADC, o Plano  
Estratégico foi auditado usando um Sistema de Gestão de  
Auditoria de Desempenho.

 < O Comité dos Ministros adoptou e ratificou o Plano 
Estratégico final em Fevereiro de 2011, em Katima 
Mulilo, Namíbia

 < O Documento da Estrutura Organizacional e  
Operacional para a ATFC KAZA e o Plano Estratégico 
serviram de base para a elaboração do Tratado da 
ATFC KAZA, que foi assinado pelos Presidentes dos 
cinco países parceiros aos 18 de Agosto de 2011 em 
Launda, Angola, à margem da Cimeira dos Chefes de 
Estado da SADC.

Percorrendo quase 520,000 km² a ATFC KAZA é a 
maior área transfronteiriça de conservação  no mundo. A 
ATFC KAZA abrange 20 parques nacionais;  85 reservas  
florestais, 22 unidades de conservação, 11 sanctuários, 
103  áreas da gestão de fauna selvagem  e 11 áreas de 
gestão de caça, conforme indicado na Figura 1. No total 
são 371, 394km²  de terra que são disponíveis para a 
gestão de fauna selvagem, com  148,520 km2  para fins 
agricolas, incluindo os percursos.   

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020
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Figura 1: Área coberta pela ATFC KAZA e tipos de ordenamento de território

1.2. Visão, Missão e Objectivos da TFCA KAZA 

visão da Sadc
O Programa da SADC para as ATFC fornece a visão que serve de base para as outras ATFC  
regionais. Esta visão é a de ser “um modelo de uma rede de áreas de conservação transfronteiriça  
de classe mundial, centrada na comunidade, regionalmente integrada e gerida de forma  
sustentável”. A visão, a missão e os objectivos da ATFC KAZA complementam a missão da 
SADC conforme abaixo indicado.  

visão da tFca KaZa
Estabelecer uma área transfronteiriça de conservaçao e destino turístico nas regiões das  
Bacias Hidrográficas dos Rios Okavango e Zambezi em Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e  
Zimbabwe no contexto de desenvolvimento sustentável.   

missão da tFca KaZa
Gerir sustentávelmente o ecossistema, o seu património e os recursos culturais com base nos  
melhores modelos de conservação e turismo para o bem-estar sócio-económico das comunidades  
e outros intervenientes dentro de e nas redondezas da eco-região através da harmonização de 
políticas, estratégias e práticas.

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020
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Objectivos 
 < Gerir os recursos naturais partilhados, o património 
cultural e a biodiversidade, com vista a apoiar as 
populações viáveis e saudáveis de espécies de fauna 
selvagem  

 < Promover uma rede de áreas protegidas inter-ligadas 
com vista a salvaguardar o bem-estar e a existência 
contínua das espécies selvagens migratórias  

 < Providenciar oportunidaes, facilidades e  
infra-estruturas que irão transformar a área num 
destíno turístico preferido. 

 < Facilitar o turismo para além das fronteiras  
internacionais

 < Implementar programas que fortalecerão o uso  
sustentável dos recursos naturais e do património  
cultural  com vista a melhorar os meios de  subsistência  
das comunidades locais

 < Facilitar um ambiente económico saudável e  
competitivo

 < Partilhar experiências, Recursos e conhecimentos 
para além das fronteiras internacionais 

 < Promover a gestão dos recursos naturais e do  
património cultural e assegurar a protecção e o uso 
sustentável dos espécies e ecossistemas 

 < Capacitar os recursos humanos para a área e na área 
 < Promover e facilitar a prevenção da doença animal, 
fiscalização e controlo transfronteiriços  

 < Promover a Investigação científica de forma a  
aumentar a base de conhecimentos da área

 < Incorporar questões ambientais emergentes e  
paradigmas sociais, incluindo  as mudanças climáticas  
e VIH/SIDA  

1.3.  Objectivo do Plano Director 
de Desenvolvimento Integrado 
O Plano Director de Desenvolvimento Integrado é 
um plano estratégico de cinco anos que irá orientar o  
desenvolvimento da TFCA 

KAZA a nível regional,  por meio de:
 < Prever a conservação e gestão sustentáveis dos  
recursos naturais transfronteiriços;

 < Promover a harmonização de políticas, estratégias  
e práticas para a gestão dos recursos naturais  
compartilhados pela paisagem;

 < Prever o desenvolvimento de infra-estruturas que 
permitirá a integração económica, especificamente  
a promoção de produtos regionais de turismo para 
além de fronteiras e os investimentos do sector  
privado;

 < Fornecimento de benefícios às comunidades locais 
dentro de e nas redondezas das áreas-chave de  
conservação na ATFC KAZA através do  
desenvolvimento do turismo e da protecção dos  
recursos naturais e culturais.

Para conseguir isso, o Plano Director de Desenvolvimento  
Integrado reúne informações do Tratado, Plano de 
Acção Estratégica, Estudo de Pré-Viabilidade, Quadro  
Operacional, cinco Planos de Desenvolvimento Integrado  
Nacionais, Relatório sobre a Harmonização de Políticas,  
Estratégia de Sustentabilidade Financeira, a base de 
referência sobre os meios de subsistência, vários relatórios  
da SADC, e muitos outros documentos.

No planeamento para a próxima fase de  
desenvolvimento da ATFC KAZA, foi contratado  
uma equipa de especialistas temáticos pelo Secretariado.  
O objectiva da equipa é de realizar análises situacionais  
das principais necessidades de desenvolvimento da 
ATFC KAZA.  Por conseguinte, foram realizadas análises 
nas seguintes áreas:

 < Gestão de Recursos naturais 
 < Ordenamento do território
 < Turismo
 < Meios de subsistência 
 < Infra-estruturas

Cada especialista temático empreendeu uma revisão da  
literatura e análise dos planos nacionais de desenvolvimento  
integrado para os cinco países parceiros. Foram  
realizadas reuniões e discussões com os intervenientes 
relevantes,  e visitas de campo sempre que necessário.

Além de realizar análises situacionais, cada  
especialista temático tinha de propor projectos para a 
próxima fase de desenvolvimento da ATFC KAZA. O 
Secretariado avaliou as propostas apresentadas pelos  
especialistas temáticos e aprovou-as com base 
em sua relevância. O PDI  Director reúne as  
propostas que foram aprovadas para a próxima fase de  
desenvolvimento da ATFC KAZA. Ao fazê-lo, o PDI  
Director serve como o plano estratégico para o uso 
do Secretariado da ATFC KAZA, países parceiros, e   
quaisquer organizações desejando apoiar a ATFC KAZA 
no seu crescimento e desenvolvimento contínuo.  

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020
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2. Contexto da ATFC KAZA 
Em 2003, quando foram realizadas as primeiras discussões sobre a ATFC KAZA, as 
áreas de conservação transfronteiriça ainda eram relativamente um novo paradigma  
de conservação, promovendo relações pacíficas e  novos níveis de cooperação  
entre os países participantes. Ao fazer o compromisso de prosseguir o  
estabelecimento da ATFC KAZA, os cinco países parceiros reconheceram um 
conjunto de benefícios que acumularão  para cada país e para a região como 
um todo. Os benefícios incluem uma melhoria significativa do desenvolvimento  
sócio-económico associado com o turismo baseado na natureza, a  
promoção de uma cultura de paz e cooperação regional, e a vinculação dos habitats  
fragmentados com vista a melhorar a conservação da diversidade biológica. 
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Vários estudos demonstraram que existe um amplo 
apoio e entusiasmo para a iniciativa da ATFC KAZA. 
Os intervenientes consideram a iniciativa como um  
programa regional de longo prazo que Angola, Botswana,  
Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe estão a levar a cabo  
conjuntamente. A iniciativa centra-se especificamente 
sobre a coordenação no desenvolvimento e na  gestão 
dos recursos de fauna selvagem e turismo nas bacias dos 
Rios Okavango e Zambeze. 

Os beneficiários finais da ATFC KAZA são as  
comunidades locais, e os  intervenientes públicos e 
privados nos sectores da fauna selvagem e turismo. 
A partir deste joint venture os cinco países parceiros 
querem alcançar melhorias sustentáveis nos meios  
de subsistência das comunidades residentes, uma  
melhor protecção da diversidade biológica da região, o  
estabelecimento de um destino turístico preferido na 
África, e a capacitação suficiente para a gestão contínua 
dos recursos turísticos e da fauna selvagem da região. 

2.1. Contexto Biofísico
A ATFC KAZA abrange a maior parte da bacia hidrográfica  
do Rio Okavango, uma parte integral de um ecossistema  
conectada a bacia hidrograficca do Alto Zambeze,  
estendendo as ligações regionais da área para os  
cinco países parceiros. A paisagem é geralmente plana a  
levemente ondulada.

As zonas húmidas da ATFC KAZA dependem dos fluxos 
de água de planaltos em Angola, Zâmbia e a República 
Democrática de Congo, com um valor superior a 70% 
do fluxo de água do Delta do Okavango proveniente dos 
planaltos de Angola.     

O Rio Zambeze sobe nas colinas Kalene no  
noroeste da Zâmbia e segue para o norte por 30 km. Em  
seguida, volta para o oeste e sul com 280 quilômetros no  
território Angolano antes de entrar novamente Zâmbia, 
onde ele flui para o sul através das planícies pantanosas. 
No sudoeste da Zâmbia o rio torna-se na fronteira entre 
a Zâmbia e o leste da região do Zambeze  na Namíbia 
por cerca de 130 km. Mais a leste, o rio Zambeze faz 
a fronteira entre a Zâmbia e o Zimbabwe e atinge a 
sua maior largura, mais de 1,3 km, antes de suas águas  
mergulharem sobre a Victoria Falls.

A precipitação anual varia entre 100 milímetros no  
sudoeste e 1.100 milímetros no nordeste. O  
gradiente associado na estrutura da vegetação começa com  
arbustos do deserto no sudoeste e culmina na floresta 
miombo no nordeste.

2.1.1. Biodiversidade
A TFCA KAZA é caracterizada por migrações numerosas   
de mega-fauna e várias espécies animais do Livro de 
Dados Vermelhos da IUCN, tornando-se um deserto  
de importância biológica global. A ATFC KAZA  

Figura 2: Fornece uma apresentaçao geral das eco-regiões na ATFC KAZA. 
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ainda tem áreas selvagens relativamente intactas com um  
elevado número de espécies registradas na floresta 
miombo. Prevê-se que a ATFC KAZA vá desempenhar 
um papel importante na conservação da flora e fauna 
não encontradas em outras partes da África. Por isso, 
a ATFC KAZA faz uma contribuição significativa para 
a conservação dessas espécies ameaçadas como o cão 
caçador Africano, o ave grou carunculado, Slaty Egret, 
zibelina, e antilope “Roan” , crocodilo do Nilo e chita.

2.1.2. Estrutura Vegetal 
São reconhecidos quatro principais tipos de estruturas 
vegetais na área da ATFC KAZA, ou seja, floresta seca; 
vários tipos de florestas, que cobrem, de longe, a maior 
parte da área; pastagem; e pantanal. A justaposição 
destes tipos de vegetação dá origem a uma biodiversidade  
moderadamente elevada da área, e facilita muito a  
circulação de animais entre os habitats. Do ponto de 
vista da conservação, Baikiae e Teca são tipos florestais 
significativos. A vegetação de pântanos é de grande  
importância e cria a maioria da diversidade, sendo ela a 
fonte da singularidade da área.

A ATFC KAZA tem uma flora moderadamente rica em  
termos de diversidade, com 2.645 espécies listadas. O 
Delta do Okavango, inscrito como o milésimo  Patrimônio  
da Humanidade em 22 de Junho de 2014 dada a 
sua inundação anual extraordinária, é uma das zonas  
húmidas continentais mais importantes do mundo, 
apoiando uma das maiores concentrações de animais 
selvagens na África. Percorrendo 15.000 km², o Delta é 
um ecossistema aquático altamente variável e complexo, 
em grande parte, estruturado pelo regime climático,  
ambiente químico e físico e  pelas interações biológicas  
que ocorrem dentro dele. Três grandes biomas são  
representados, o pântano permanente, o pântano  
sazonal e os rios de drenagem. O último componente 
cria um mosaíco de habitats aquáticos, que formam o 
núcleo da indústria do turismo bem sucedido do norte 
do Botswana.

2.1.3. Mamíferos
A área tem uma das mais ricas diversidades em mamíferos 
na África austral, com um conjunto completo de herbívoros  
e carnívoros. Os ciclos naturais de predador / presa ainda  
ocorrem, em consequência da elevada proporção 
de terras formalmente protegidas na área. No  
entanto, a fragmentação do habitat e a perturbação dos  
movimentos históricos ameaça agora essa diversidade.  
Das 197 espécies listadas como existentes, não há 
mamíferos endêmicos. O Delta do Okavango tem 
128 espécies de mamíferos (incluindo 20 grandes  
herbívoros), com populações elevadas de grandes 
mamíferos cuja representaçao em outras partes do  
continente é inferior, incluindo o lechwe vermelho e  
sitatunga. Todos os grandes predadores não-florestais 
da África são bem visíveis, com o cão caçador Africano  

presente em números significativos, embora não tão 
bem representado como no Parque Nacional de Kafue.

2.1.4. Elefante Africano
O elefante Africano é uma das espécies emblemáticas  
mais importantes do continente com importância 
econômica e ecológica para a região. A ATFC KAZA 
tem a maior população contígua de elefantes na África. 
Um censo aéreo efectuado em 2012 sugere que a ATFC  
alberga mais de 130.000 elefantes e um adicional 
50.000 é albergado no noroeste do Zimbabwe. (Censo 
aéreo de 2001). Foram documentadas várias rotas de 
dispersão, principalmente para elefantes, mas também 
para búfalos, zebra e outras espécies, conforme mostrado  
na Figura 3.

2.1.5. Aves
Das 601 espécies de avifauna registradas, 524 espécies 
se reproduzem dentro da ATFC KAZA. Há 76 espécies 
migrantes Palaearcticas e mais 52 espécies migrantes  
intra-africanas. Muitos residem por um número de meses 
em zonas húmidas, “pans” ou planicies aluviais, enquanto  
outros vagueam em pastagens e espinho-estepe. Os  
habitats importantes para as aves são a) pastagens, que 
são um centro de especiação para alguns gêneros, b)  
zonas húmidas, em particular os pântanos do Okavango,  
e c) pans, especialmente para as aves aquáticas. Os  
ornitólogos identificaram 12 Zonas  de Importância  
Ornitológica dentro da ATFC KAZA-vide Figura 4. 

2.1.6. Répteis e Anfíbios 
A TFCA KAZA é um ponto de encontro de répteis e 
anfíbios do Kalahari, do Alto Zambezi, e das florestas 
de folhas largas da África Central. Existem 128 espécies 
de répteis e 50 espécies de anfíbios. Devido aos solos 
arenosos, muitas vezes, os répteis fossórios ou os que  
escavam tocas são comparativamente mais comuns dado 
que conseguem mais facilmente cavar e sua fonte de 
alimento de invertebrados é relativamente abundante. 
Como esses animais não podem atravessar grandes massas  
de água perenes, como o Rio Zambezi, a especiação ocorre 
mais rapidamente. Fora das 178 espécies registradas,  
há cinco répteis endêmicos ou quase endêmicos, e três 
sapos endêmicos. As lacunas no conhecimento são,  
principalmente, relacionadas com a distribuição e 
condição de muitas espécies em Angola e no sudeste 
da Zâmbia. 

2.1.7. Biodiversidade Aquática
Mais de 100 espécies de peixes foram registradas na 
TFCA KAZA, e a  biodiversidade aquática é de particular  
importância no sistema fluvial do  Alto Zambeze cujos  
recursos naturais são elementos vitais para a manutenção 
da população local e da economia.  Em função dos  estudos  
recentes nos afluentes do norte, existem numerosos  
registros novos de distribuição, incluindo muitas espécies  
novas para a ciência ou apenas  conhecidas a partir de 
coleções Congo.

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020
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Figura 3: Rotas da dispersão de fauna selvagem documentadas na ATFC KAZA 

Figura 4: Zonas de Importância Ornitológica na ATFC KAZA 

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020
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2.1.8. Invertebrados
Relativamente pouca pesquisa foi efectuada em espécies de invertebrados. Das 300 espécies de borboletas registradas,  
a maioria é encontrada na Zâmbia e no Zimbabwe. Há pouca informação em relação a Angola.  As principais 
ameaças para as borboletas são a destruição do habitat, principalmente florestas ribeirinhas e bem desenvolvidas. 

Embora seja uma parte significativa da diversidade de invertebrados, apenas 5% da fauna do solo tem sido  
formalmente descrito.

2.2. Ordenamento do Território, Contexto Cultural e Socio-Económico 
2.2.1. População
Os dados do recenseamento geral e a inforrmaçao contida nos planos de desenvolvimento dos cinco países  
parceiros sugerem que actualmente a ATFC KAZA abrange 519,914 km2   com uma população de 2,677,086 
pessoas,  o que significa uma densidade populacional de 5.15 pessoas por cada km².    A ATFC KAZA abrange 20 
parques nacionais;  85 reservas florestais, 22 unidades de conservação, 11 sanctuários, 103  áreas da gestão de fauna 
selvagem  e 11 áreas de gestão de caça;. No total são 371, 394km²  de terra que são disponíveis para a gestão de 
fauna selvagem, com  148,520 km2  para fins agricolas, incluindo os percursos

A maior parte dos 2,67 milhões de pessoas vivem na 
29% da terra que não é protegida para a fauna selvagem. 
Nas duas últimas décadas, o crescimento da população 
tem vindo a ser alto nestas áreas, com média de 2% ao 
ano. Isto deu origem à invasão humana e aumentou o 
conflito entre humanos e fauna selvagem especialmente 
onde a terra não protegida faz  fronteira com a terra 
protegida.

Ao sobrepôr a distribuição da população humana, 
as áreas urbanas, estradas, rios navegáveis, incêndios  
florestais (Figura 5) e várias utilizações agrícolas, e sua 
aplicação para o bioma relevante, é possível desenvolver 
mapas  da pegada humana. Esta abordagem reconhece 
que a influência humana é um principal impulsionador 
de alteração ecológica e é extremamente importante no 
desenvolvimento da ATFC KAZA. A Figura 6 que vem 
apresentada abaixo, mostra os resultados do exercicio 
do mapaeamento da pegada humana na ATFC KAZA.

A parte do mapa de pegada humana em Angola  
mostra impacto inferior e infra-estrutura limitada, em  
parte devido à persistente impactos de anos de conflito. 
No Botswana o impacto humano também é inferior em 
geral, mas é relativamente superior ao longo do Panhandle  
do Delta  do  Okavango,  nas partes no oeste e sudoeste 
do Delta e ao longo das fronteiras do Zimbabwe e da 
Namíbia do leste e nordeste do país.  Na Namíbia, os 
impactos são inferiores na porção sudoeste da ATFC 
KAZA, mas bastante elevados na Região do Zambeze 
e especificamente em torno dos centros populacionais  
de Katima Mulilo e Rundu. Na Zâmbia, o impacto é 
geralmente inferior, excepto os impactos superiores 
na secção sudeste, enquanto que impactos superiores  
prevalecem apenas fora do limite da ATFC KAZA no l 
este. No Zimbabwe os impactos tendem a ser elevados 
a muito elevados em toda a sua componenete da ATFC 

KAZA com a excepção da área ampla nas redondezas e 
no interior do Parque Nacional de Hwange. O padrão  
geral é que a população é mais elevada no leste,  
diminuindo para o oeste, com excepção da área em  
torno de Rundu.

Além dos resultados do exercício mapeando a  
pegada humana, é importante notar que existe maior 
densidade populacional na parte oriental da ATFC 
KAZA do que nos dois terços ocidentais. Isso reflete a  
fertilidade relativa do solo, a precipitação, a  
proximidade de rios perenes e uma série de  
factores históricos. Enquanto populações residentes têm  
tradicionalmente vividas ao lado de fauna selvagem, a 
densidade relativa de pessoas em determinadas áreas 
e a maior incidência de áreas da agricultura significam 
que haverá uma incidência superior de conflitos entre 
humanos e fauna selvagem nessas áreas e os problemas 
podem ser mais difíceis de resolver caso aumentem as 
populações de animais selvagens.
 
2.2.2. Meios de Subsistência na ATFC Kaza 
Um estudo de base sócio-econômico foi realizado 
em todos os cinco países, com especial destaque para 
o centro. Os resultados da pesquisa mostram que a  
maioria das famílias é chefiada por mulheres - por meio 
de titularidade directa ou por causa da ausência da  
chefia do sexo masculino. As mulheres são responsáveis 
pelas decisões importantes a nível doméstico, embora a 
nível comunitário os homens permanecem como chefes 
de instituições e decisores chave.

Os recursos humanos são limitados entre as  
comunidades que vivem na ATFC KAZA  por causa 
da baixa escolaridade, riscos de saúde generalizados e  
insegurança alimentar em geral.
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Figura 5: Vista geral das terras queimadas na ATFC KAZA, monitoradas entre 2000-2011
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Os recursos financeiros são investidos na propriedade 
de gado, cultivo de culturas, bem como a utilização de  
recursos naturais, que são negociados em mercados  
informais. A propriedade de gado e exploração agrícola 
têm diminuído nos últimos anos por causa da doença e 
dos choques naturais. O turismo contribui muito pouco 
para a renda familiar em qualquer um dos países, menos 
no Botswana. Os direitos de uso tradicional da terra são 
a forma mais comum da propriedade da terra, mas, dada 
a área, há restrições quanto ao uso dos recursos naturais, 
especialmente a fauna selvagem, as florestas e os rios. 

As pessoas usam materiais locais para construir suas  
casas na ATFC KAZA, menos no Botswana, onde são  
utilizados tijolos. As infra-estruturas físicas para a  
electricidade, água e saneamento, saúde, transporte e 
serviços administrativos são muito inferiores em toda a 
região.

O capital social é desenvolvido através de parentesco 
e redes sociais  dentro da comunidade. A maioria das 
famílias em Angola, Namíbia e Zâmbia têm famílias 
nucleares, enquanto que no Botswana e no Zimbabwe    
têm famílias extensas. As estruturas de autoridade  
tradicionais em todos os países são instituições  
importantes que unem as pessoas e facilitam a confiança 
e adesão às regras comunitárias. Apesar da importância 
da autoridade tradicional, a participação em iniciativas  
baseadas na comunidade (essencial para o  
desenvolvimento do capital social) é muito inferior em 
todos os países, com excepção de Botswana.

O estudo de base dos meios de subsistência destaca a 
medida em que as comunidades derivam seus meios de 
subsistência a partir do ambiente externo imediato. No 
entanto, também destaca que este ambiente é afectado  
por tendências, choques e sazonalidade que podem  
levar tanto directa como indirectamente, a destruição de 
bens. As ameaças mais comuns a bens de subsistência 
são o conflito entre humanos e fauna selvagem, a saúde 
humana, a saúde animal, as inundações e secas, bem 
como a precipitação variável.

Há muitas oportunidades para melhorar os meios de 
subsistência na  TFCA KAZA. Estas incluem:

 < A agricultura de conservação cujo aumento na  
produtividade e redução dos custos de produção são 
economicamente atraentes.

 < Melhorias em segurança alimentar através da  
introdução de novas variedades de culturas, incluindo  
jindungo a, mandioca, milho, sorgo, milheto, feijão 
de corda, feijão de soja, amendoim e arroz novo 
para a África.

 < Ligações no mercado que têm o potencial de aumentar  
a renda da comunidade e contribuir para mais  
programas ecológicos. Com o apoio do sector  

privado, os produtores de pequena escala poderiam 
fornecer a indústria do turismo, especialmente  
lodges, que actualmente compram alimentos e  
outros produtos de fora da região da ATFC KAZA.

 < Apoio a Gestão Comunitária dos Recursos Naturais 
(GCRN), que é alargada em toda a ATFC KAZA e que 
ajudou a garantir o desenvolvimento dos níveis mais 
baixos.

 < Apoio a programas de adição de valor para  
produtos não madeireiros, peixes, pecuária, caça,  
madeira e produtos agrícolas. A adição de valor aumenta  
significativamente o valor económico dos produtos, 
mas esses programas exigem a capacitaçao, branding, 
e as políticas que promovem a abertura das fronteiras 
para a circulação e comércio de produtos acordados.

 < O desenvolvimento do turismo cultural (em oposição 
ao turismo focado na fauna selvagem). A ATFC KAZA 
tem uma riqueza de culturas cujos costumes, roupas, 
festas e música poderiam ser acondicionados e  
promovidos para o sector do turismo.

 < Desenvolvimento das Pequenas, Médias e Micro 
Empresas , que têm o potencial de aumentar as  
oportunidades de turismo indirectas para os  
residentes locais. Os produtos incluem a produção 
de sabonetes e óleos naturais, indústria têxtil,  
cozinha tradicional, passeios guiados na aldeia ou no 
município, táxis, e muitos outros. O desenvolvimento  
de programas de sucesso das  Pequenas,  
Médias e MicroEmpresas  exigiria um investimento em  
financiamento e capacitaçao para os empresários.

 < Expansão da pesca, o que pode melhorar a  
segurança alimentar e criar empregos. As secções  
médias e superiores do rio apoiam a pesca tradicional,  
desportiva e comercial, bem como a aquicultura. A 
pesca tradicional proporciona a segurança alimentar 
significativa  caso tiverem diminuidas outras fontes 
de alimento. No entanto, a oferta actual de peixe 
não atende a demanda local, indicando que ainda 
há margem para aumentar o número de pessoas  
envolvidas em aquicultura, e desenvolver centros de 
processamento e distribuição de peixes.

 
2.2.3. Atracções Turísticas
Três grandes atracções turísticas na ATFC KAZA são sítios 
de Património Mundial da UNESCO, nomeadamente 
Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls (Zâmbia e Zimbabwe), 
Colinas de Tsodilo (Botswana), e o Delta do Okavango 
(Botswana). Além desses locais icônicos, muitas outras 
atracções turísticas, principalmente relacionadas com 
a fauna existentes na área e, com o desenvolvimento, 
poderiam aumentar ainda mais o apelo turístico da 
ATFC KAZA. A Figura 7 mostra a posição geográfica das 
principais atracções turísticas e a Figura 9 mostra que a 
concentração de instalações de turismo é, sem surpresa, 
directamente ligada aos locais de principais atracções 
turísticas.
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Figura 7: Atracções turísticas na ATFC KAZA 

Figura 8: Instalaçoes turisticas na ATFC KAZA 
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Figura 9: Sítios de património cultural na TFCA KAZA 

Além das atrações turísticas relacionadas mais com a 
fauna selvagem  destacadas na Figura 7 acima, a ATFC 
KAZA é rica em recursos de  património cultural. Um 
total de 625 locais foram registrados e mapeados,  
incluindo monumentos, e áreas de interesse histórico,  
arqueológico, religioso e antropológico (ver Figura 9). 
A quantidade e variedade desses locais reflectem a 
rica história e diversidade das comunidades residentes,  
incluindo o  povo San, Tonga, Lozi, Herero, Ndebele, 
e Tswana que vivem dentro dos limites da ATFC KAZA. 

2.2.4. Crescimento do Turismo 
Tem havido uma tendência geral de crescimento nas 
chegadas internacionais para ATFC KAZA desde 1995. 
Angola, a Zâmbia e a Namíbia têm seguido os padrões 

da taxa de crescimento semelhantes, enquanto que a 
Botswana tem mostrado um crescimento dramático, 
passando de cerca de 450.000 chegadas internacionais 
em 1995, para mais de 2 milhões em 2010. O padrão 
para o Zimbabwe tem sido mais irregular, mas tem o  
nível mais alto de visitas entre os países parceiros.

O turismo na região é altamente sazonal e por sua vez 
limitado em muitas partes pelas realidades de ciclos 
naturais de inundações e chuvas.

Existe o risco de que a experiência turística mude em 
áreas em que um produto limitado, mas  extremamente  
atraente, seja explorado. Considera-se que isto tenha 
ocorrido na parte oriental do Parque Nacional de 

Chobe, e nas áreas centrais dentro do Botswana,  Zâmbia e Zimbabwe, todos os quais mostram padrões similares 
de desenvolvimento excessivo e descontralado de uma área estreita da frente ribeirinha.  

Existem diferenças consideráveis nas tendências das receitas de turismo internacional entre os países da ATFC KAZA. 
Embora essas receitas sejam uma medida imperfeita, houve um crescimento lento mas constante em receitas de 
turismo internacional na Zâmbia  entre 1995 e 2011. Houve também um aumento dramático nos valores gastos 
pelo visitante em Angola desde 2006, mas também houve quedas acentuadas nas receitas entre 2007 e 2011, no 
Botswana ; e um crescimento forte e relativamente estável na Namíbia entre 2000 e 2011. Até 2011, o valor de 
receitas do turismo de Angola, Zimbabwe e Namíbia foi o mais alto nos países parceiros da ATFC KAZA,  em mais 
de USD 6 milhões.
 

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020

13Uma única parceria de conservação do turismo e desenvolvimento sustentável.



2.2.5. Infra-estruturas
A cobertura de infra-estruturas em toda a ATFC KAZA 
é irregular. Há um total de 14 portos de entrada,  
considerado inadequado em termos de servir as  
necessidades dos turistas e moradores. A sua distribuição 
é concentrada em torno das áreas com pontos turísticos  
bem estabelecidos, como pode ser visto na Figura 10 
abaixo. Deve-se notar que alguns destes portos de  
entrada têm instalações precárias (por exemplo, falta 
de água e saneamento, eletricidade, ou bom acesso  
rodoviário) que raramente são utilizadas.

Algumas estradas principais atravessam a ATFC KAZA, 
servindo turistas, residentes e mercados comerciais.  
Contudo, o acesso dentro da maioria  das áreas protegidas  
depende de caminhos que datam das operações  
militares e lutas de libertação. A maioria desses caminhos  
têm má manutencão e deterioram-se durante a estação 
das chuvas anuais. Isto  restringe o movimento de turistas e 
moradores e frustra o desenvolvimento sócio-económico  
na ATFC KAZA. 

Ao invés de viajar por via rodoviária, os visitantes  
internacionais, limitados pelo tempo, optam muitas  
vezes por viajar de avião.  Historicamente,  tem-se  
utilizado o acesso aéreo na ATFC KAZA como uma 
solução para visitar várias  áreas-chave da região. Por 
exemplo, o Delta do Okavango é atendido pelos  
aeroportos de Maun e Kasane, e os Parques Nacionais de 
Victoria Falls e Hwange são atendidos pelos aeroportos  
de Livingstone e Victoria Falls. 

No entanto, não é fácil, muitas vezes, viajar entre os  
vários países. Requer roteiros complicados, que  
influenciam o tempo e os custos dos turistas.

A cobertura das tecnologias da informação e da  
comunicação também é muito variada, com  
algumas áreas que têm, por exemplo, boa cobertura de 
telemóveis , enquanto outras têm pouca ou nenhuma 
cobertura do sistema telefónica  nacional. Os meios 
de comunicação deficientes afectam negativamente o  
mercado de turismo, mas talvez mais importante,  
retardam o desenvolvimento socio-económico.

Figura 10: Postos fronteiriços na ATFC KAZA 

2.3. Contexto de Governança 
2.3.1. Governança
A estrutura de governança da ATFC KAZA tem seis níveis:
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 < A mais alta autoridade é o Comité dos Ministros, que 
proporciona a liderança política e aprovação final.

 < A coordenação da ATFC KAZA é rotativa com  
mandato de dois anos. O País Coordenador conduz 
os processos de planeamento e, como representante 
dos países, é capaz de agilizar a tomada de decisões. 
É responsável pela convocação de reuniões que  
envolvam todos os países parceiros,  e tem a tarefa de 
mobilizar os recursos para a ATFC KAZA. 

 < O Comité dos Altos Funcionários torna as  
decisões do Comité dos Ministros mais operacionais,  
fornece orientação política, faz a supervisão financeira,  
harmoniza expectativas dos países parceiros e  
supervisiona o Comité da Gestão Conjunta.

 < O Comité da Gestão Conjunta administra e gere 
a ATFC KAZA sob a orientação do Comité dos  
Altos Funcionário. Ele assegura a participação dos  
intervenientes, monitora as operações do Secetariado  
e cria grupos consultivos de Especialistas  adhoc 
quando necessário.

 < Os Comités Nacionais coordenam a implementação  
de programas de conservação específicos para 
cada país, garantindo o alinhamento entre as  
actividades nacionais e as da ATFC KAZA.  Os comités  
facilitam a participação dos intervenientes nacionais nos  
processos abrangentes de planeamento e procuram 
garantir que as comunidades locais beneficiem da 
ATFC KAZA. 

 < O Secretariado coordena as operações diárias da 
ATFC KAZA. Facilita a participação, desenvolve 
ferramentas, identifica programas e garante uma  
comunicação eficaz.  Gere as finanças, os recursos  
humanos, as compras e a tradução linguística.  
Compromete-se a publicidade e advocacia e é  
responsável pelo website. Desenvolve propostas 
para financiamento de doadores, opera o Fundo  da 
ATFC KAZA,  elabora documentos de política e é  
responsável pela monitoria e avaliação dos  
programas  da ATFC KAZA. 

2.3.2. Planos e Estratégias Chave 
Sob a lideranaça do Secretariado, a ATFC KAZA elaborou 
os seguintes documentos chave, cujos resumo seguem 
abaixo:

 < Tratado, 2011 
 < Plano de Acçao Estratégica, 2011–2016
 < Estratégia paa o Engajamento dos Intervenientes, 
2011

 < Quadro Operacional , 2012
 < Estratégia da Sustentabilidade Financeira, 2013–2018 
 < Relatório para o Estudo de Base dos Meios de  
Subsistencia, 2014

 < Plano  Director de Desenvolvimento Integrado,  
2014–2019

 < Propostas para a Harmonizaçao das Políticas da 
ATFC KAZA , 2013 

2.3.3. Resumo do Plano de Acção  
Estratégica 
O Plano de Acção Estratégica foi elaborado em  
conformidade com o Protocolo de Conservação da Fauna  
Selvagem e Aplicação da Lei da SADC de 1999.

Foi utilisado um Sistema da Gestão de Auditoria de  
Desempenho para desenvolver o Plano e  
identificou oito áreas-chave de desempenho. Trata-se de 1)  
Estatuto jurídico e arrranjos institucionais, 2) Financiamento  
Sustentável, 3) Harmonização das Políticas, 4)  
Conservação da paisagem da ATFC KAZA, 5)  
Planeamento conjunto e Gestão Integrada, 6) Estratégias 
de Desenvolvimento Regional Integrado, 7) Gestão do 
Fluxo de benefícios , e 8) Estratégias de Comunicação 
e Engajamento dos Intervenientes. Essas áreas-chave 
de desempenho servem como marcos para medir o  
desempenho da ATFC KAZA. 

A coordenação do Plano é liderada pelo  
Secretariado. Os Ministros da ATFC KAZA  
desempenham um papel muito importante de  
supervisão, monitorando o alcance dos alvos  
estabelecidos através do Comité dos Altos  
Funcionários.   

2.3.4. Resumo do Quadro Operacional 
Este quadro apresenta as ferramentas e o modelo  
de negócios a ser usado para implementar as  
Áreas-chave de desempenho definidas no Plano de Acção  
Estratégica. Destaca uma série de imperativos  
estratégicos, resume os princípios gerais do  
Tratado da ATFC KAZA e explica o ciclo operacional e de  
planeamento do Secretariado. 

2.3.5. Resumo da Estratégia da  
Sustentabilidade Financeira
A Estratégia de Sustentabilidade Financeira descreve 
as necessidades e  os objectivos de financiamento  
do Secretariado. Os países parceiros contribuem 
com US $ 60,000 cada por ano, que é mantido no  
Fundo da ATFC KAZA. A Estratégia de Sustentabilidade  
Financeira também apresenta opções para angariar mais de  
US $ 1, 000, 000 por ano, através da criação de um 
Fundo de propriedade ou um fundo de doação, bem 
como planos para recrutar um agente de Angariação de 
Fundos. 

O financiamento para a ATFC KAZA tem como premissa  
o desenvolvimento do Plano Director de Desenvolvimento  
Integrado. Este descreve os projectos e as estratégias 
para os quais será solicitado o financiamento externo. O  
Plano Director de Desenvolvimento Integrado constitui o  
culminar de muitos meses de consulta, a colaboração  
entre os países parceiros, contribuição dos intervenientes, 
 e recomendações de especialistas temáticos.
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2.3.6. Resumo do Estudo de Base Sobre 
os Meios de Subsistência 
Foi efectuado um estudo de base no início de 2014. 
Foram levado a cabo entrevistas em 1,565 agregados 
familiares nos cinco países parceiros.  Foram avaliados 
os bens nestes agregados familiares e foram registadas as 
suas coordenadas GPS para uso futuro.

Utilizando o Quadro de Meios de Subsistência  
Sustentáveis de DFID, a equipa efectuando o  
estudo elaborou um indíce de meios de subsistência que 
pode ser utilisado para monitorar as alterações com o 
passar do tempo.  Funda-se nos 47 variáveis e pode ser  
utilisado na comparação de agregados familiares  
individuais, aldeais, comunidades maiores e até a  
variança nacional. Se for utilisado apropriadamente, 
pode ser utilisado para monitorar as alterações que  
possam ser ligadas aos programas implementados no 
âmbito da ATFC KAZA.    

2.3.7. Quadro Jurídico 
A nível global, existem 227 áreas transfronteiriças de  
conservação abrangendo 159 países. Na SADC, existem 18 
ATFC ou áreas com alguma potencial de serem considerdas  
como ATFC, sendo a ATFC KAZA a maior.  

Em um nível macro, a ATFC KAZA e os seus países  
parceiros são signatários do Protocolo de 1999 da SADC 
sobre a Conservação da Fauna Selvagem e a Aplicação 
da Lei, e da Política e Estratégia da SADC sobre a Fauna  
Selvagem de 1997. Além disso, os cinco países parceiros 
da ATFC KAZA são signatários de algumas ou todas 
as convenções e quadros internacionais que segeum 
abaixo: 

 < A Convençao Africana Revista sobre a conservação 
da natureza e dos recursos naturais: Perspectivas  
para um Tratado Abrangente para a gestão dos  
Recursos Naturais da África ( 2013) 

 < Programa “ O Homem e a Biosfera” da UNESCO 
(1971) 

 < Convenção sobre as Terras Húmidas (1971)
 < Convenção do Património Mundial (1972)
 < Convenção sobre o Comércio Internacional de  
Espécies Ameaçadas de Flora e Fauna Selvagem 
,CITES (1973)  

 < Convenção sobre as Espécies Migratórias (1979)
 < Convenção sobre a Diversidade Biológica (1992)
 < Convenção-Quadro das Naçoes Unidas sobre as  
Alterações Climáticas  (1992)

 < Convenção das Naçoes Unidas de Combate à  
Desertificação (1994)

Apesar dos cinco países parceiros serem signatários  
de muitas ou as mesmas convenções, a revisão da  
harmonização de políticas efectuada em 2013,  

sublinha que há uma variação na gestão e conservação dos  
recursos naturais entre os cinco países parceiros. 
De igual modo, o desenvolvimento turístico, as  
políticas e práticas variam em toda a paisagem da ATFC 
KAZA. Essa variação inclui o estado de conservação das  
diferentes áreas protegidas, o nível de desenvolvimento, 
sistemas de gestão, capacidade de gestão e políticas de  
governo, legislação e práticas do ordenamento do  
território.  Como foi sublinhado na revisao efectuada em 
2013, a gestão e conservação sustentável dos recursos 
naturais que vão para além de fronteiras internacionais 
só pode ser alcançada com a harmonização de certas 
políiticas, legislação e práticas que regem a gestão de 
recursos naturais e desenvolvimento turístico.    

A harmonização de políticas precisa considerar as  
potenciais sinergias que podem ser alcançadas por meio 
de estratégias de colaboração e os esforços de gestão 
que dão prioridade à perspectiva regional e facilitam 
a  gestão eficiente, protecção e utilização de recursos  
naturais transfronteiriços,  bem como o turismo. 
Foram identificadas várias áreas principais na revisão  
efectuada em 2013, todas as quais requerem a  
harmonização. Entre as muitas áreas identificadas, as 
áreas mais importantes foram seleccionadas pelos países 
parceiros, onde existem as oportunidades das políticas, 
legislação e estratégias harmonizadas; particularmente 
aquelas que têm o potencial de desempenhar um papel 
decisivo na criação de algumas das sinergias previstas 
dentro do menor prazo possível.

Por conseguinte, a revisão de 2013 apresenta  
propostas para a harmonização de políticas e práticas na 
ATFC KAZA que irão abordar as seguintes áreas chave:

 < Gestão dos Recursos Naturais  
 < Corredores de fauna selvagem 
 < Gestão dos recursos hídricos partilhados, para 
efeitos de harmonização da pesca.

 < Estratégias harmonizadas para a conservação e 
gestão de espécies individuais

 < Turismo 
 < Abordar as perdas económicas através do  
desenvolvimento de ligações económicas 

 < Compromisso ao turismo responsável
 < Jurídico

 < Reconhecimento formal legislativo das Áreas 
Transfronteiriças de Conservação(Todas as 
recomendações dependarão disto)  

 < Combate de crime na ATFC KAZA 

As propostas detalhadas, estratégias e declarações  
políiticas constam no Primeiro Relatório sobre a  
Harmonização das Políticas da ATFC KAZA, elaborado 
em 2013. 

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020
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3. Abordagem da ATFC Kaza Para Facilitar a Implementação 
dos Projectos 
O Secretariado da ATFC KAZA desempenha um papel crucial no apoio ao  
desenvolvimento da área  transfronteiriça de conservação, e no sentido de  
facilitar a implementação dos projectos descritos no presente Plano  Director de  
Desenvolvimento Integrado. Especificamente, o  Secretariado fornece apoio nas 
seguintes áreas, cujos detalhes são descritos em baixo:    
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 < Garantir o financiamento
 < Promover a cooperação transfronteiriça e  
comunicação

 < Encorajar as parcerias com as estruturas existentes
 < Integrar  o planeamento referente às alterações 
climáticas na concepção do projecto

 < Promover a monitoria e avaliação de boa qualidade

3.1. Garantir o Financiamento
O Secretariado da ATFC KAZA  tem plena consciência  
de que cada um dos países parceiros tem seus  
próprios projectos nacionais para financiar e implementar,  
usando recursos do governo ou fundos dos doadores. 
O Secretariado irá, portanto, limitar o seu apoio à  
angariação de fundos para a implementação de projectos  
verdadeiramente transfronteiriços. Desta forma, o   
Secretarido procurará:

 < Garantir que os projectos sejam bem concebidos e que 
os orçamentos sejam devidamente desenvolvidos. 
Abordar uma ampla gama de potenciais doadores, 
em reconhecimento dos desafios de obter o  
financiamento.

 < Obter o financiamento com um compromisso de 
longo prazo, sempre que possível.

 < Obter o financiamento que preveja o desenvolvimento  
institucional e da comunidade, bem como o  
investimento de capital, sempre que possível.

 < Trabalhar com os países parceiros para garantir as 
suas contribuições continuas a iniciativa da ATFC 
KAZA.

 < Explorar formas inovadoras de geração de fundos 
adicionais, por exemplo, doações e mecanismos de 
financiamento proveniente de propriedade.

 < Implementar e actualizar o Plano Quinquenal da 
Estratégia de Sustentabilidade Financeira da ATFC 
KAZA.

3.2. Promover a Co-ooperação 
Transfronteiriça e Comunicação 
No sentido das seis ADFS e dos três projectos de apoio  
serem elaborados com êxito, será necessário uma  
abordagem abrangente para a ATFC KAZA. Para tal, o 
Secretariado da ATFC KAZA irá promover os seguintes: 

 < Uma abordagem funcional que abrange as fronteiras 
internacionais.

 < Uma abordagem ecossistémica para gerir as Áreas de 
Dispersão de  Fauna selvagem.

 < A identificação, priorização e gestão dos usos  
múltiplos e conflituosos do ordenamento de território 
, a fim de garantir o funcionamento eficaz das ADFS.

 < Comunicação  aberta e transparente e partilha de  
informações entre os países parceiros.

 < Uma mistura de abordagens comuns e de  
colaboração entre os países parceiros.

3.3. Parcerias com as Estruturas 
Existentes 
O Secretariado atribui grande importância ao  
trabalho em parceria com as estruturas existentes, a nível  
governamental e comunitário. As estruturas existentes 
têm uma riqueza de experiência para compartilhar e 
são essenciais para o sucesso das novas iniciativas e da 
sua incorporação na ATFC KAZA. Portanto, em todo o  
Plano Director de Desenvolvimento faz-se  referência 
aos projectos e cooperação transfronteiriça existentes. 
Estas listas não são exaustivas, mas destacam alguns dos 
trabalhos mais fascinantes e inovadores, que já estão em 
andamento na ATFC KAZA. 

3.4. Integrar as Alterações 
Climáticas na Concepção do  
Projecto 
As áreas transfronteiriças de conservação sao iniciativas 
de longo prazo. Como resultado, a ATFC KAZA como 
um todo, e os cinco países parceiros serão confrontandos  
com os crescentes impactos das alteraçoes climáticas 
durante a existência da ATFC KAZA. Por conseguinte, 
o Secretariado desempenha um papel de apoio à  
integraçao das estratégias para as alterações  
climáticas às iniciativas existentes e novas. Focar o Plano  
Director de Desenvolvimento Integrado nas ADFS é um bom  
exemplo disto-ao colocar as ADFS no coração do  
desenvolvimento da ATFC KAZA, o Secretariado 
está a promover a adaptaçao climática ao permitir o  
movimento maís fácil da fauna selvagem durante os 
períodos de stresse causado pelo clima.           

3.5. Promover a Monitoria e  
Avaliação de boa Qualidade 
Várias iniciativas promovidas pelo Secretariado  
exigem que os países parceiros alterem ou harmonizem as  
políticas e práticas existentes; outros exigem que os 
países parceiros ajudem na monitoria de espécies; e  
certas iniciativas são abertamente concebidas como  
testes inovadores, com um resultado incerto. A fim de 
medir e avaliar a eficácia dessas estratégias, o Secretariado  
activamente promoverá a monitoria e avaliação de 
boa qualidade em todas as iniciativas de colaboração e  
conjuntas, com vista à partilha de experiências entre  
todos os países parceiros e os intervenientes. 

No restante desta secção, cada um dos seis projectos  
da Dispersão da Fauna Selvagem é mapeado e descrito, 
e  é apresentada uma análise situacional. Isto é seguido 
por um esboço das actividades de cada projecto e um 
orçamento. Isto é seguido por descrições, objectivos e 
orçamentos para cada um dos três projectos de apoio.

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020
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4. Projectos

4.1. Abordagem para identificar os projectos

Ao analisar as ameaças e necessidades de desenvolvimento que enfrentam a 
ATFC KAZA, observou-se que existem duas categorias. Algumas ameaças são  
geograficamente específicas; outras são mais gerais e referem-se à totalidade 
da ATFC. Em busca da realização do segundo objectivo da ATFC KAZA, foram  
elaborados projectos para abordar os dois tipos de necessidades de  
desenvolvimento que foram diferenciados conformemente. Os projectos de  
localidades específicas são projectos das Áreas da Dispersao da Fauna selvagem e 
os mais gerais são chamados projectos de apoio.
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Foi atribuido prioridade a seis ADFS. Em resumo,  e sem 
ter uma ordem particular de prioridade, as seis ADFS 
são:  

 < ADFS do Rio Kwando  
 < ADFS do Planicie do Zambeze-Chobe  
 < ADFS do Zambeze-Mosi Oa Tunya 
 < ADFS do Hwange-Kazuma-Chobe 
 < ADFS do Hwange-Makgadikgadi-Nxai 
 < ADFS do Khaudum-Ngamiland 

Sem ter uma ordem particular, foram identificados os 
três projectos de apoio, sendo estes: 

 < Promoção do investimento no turismo  
 < Facilitação da circulação mais dos turistas 
 < Fundo para o desenvolvimento de empresas  
baseadas na comunidade   

Os projectos das ADFS e de apoio são apresentados  
detalhadamente a partir da Secção 4.2.

4.2. Área de Dispersão de Fauna Selvagem do Rio Kwando

4.2.1. Descrição
A ADFS do Rio Kwando atravessa quatro fronteiras internacionais. Ao norte, a Zâmbia e Angola partilham uma  
fronteira comum ao longo do Rio Kwando; no sul, a ADFS segue o Rio Kwando e entra o Complexo Mudumu Norte 
da Namíbia; indo ainda mais para o sul, a ADFS atravessa o Complexo Mudumu Sul e entra no Botswana, onde o 
Rio Kwando entra o Rio Linyanti conduzindo ao Pântano Linyanti. 

I No norte, o ordenamento de territóio mapeado para a ADFS é relativamente compatível em ambos os lados da 
fronteira Zâmbia-Angola. O Parque Nacional de Sioma Ngwezi e as Áreas de Gestão de Caça no Oeste do Rio   
Zambeze dominam o lado da Zâmbia, com o  recém-criado Parque Nacional Luengue-Luiana dominando 
a parte angolana. A densidade populacional em ambos os lados da Zâmbia e Angola é relativamente alta, com  
assentamentos registrados no Parque Nacional de Sioma Ngwezi e no Parque Nacional Luengue-Luiana, bem como  
assentamentos no GMA no Ocidente do Rio Zambeze. Muitos dos assentamentos, nas margens do Rio Kwando são 
uma consequência das guerras angolanas (1975-2002), durante as quais  os refugiados fugiram para a Zâmbia, e / 
ou utilizaram o Parque Nacional de Sioma Ngwezi como uma base para lançar ataques.

Assentaram-se namibianos em algumas secçoes adicionais do Rio Kwando no Parque Nacional de Sioma Ngwezi. 
Fugiam das tentativas de secessão e operações militares que foram lançadas pelas forças da UNITA com base na  
então  Faixa de Caprivi  (agora Região do Zambeze).

Ao longo do rio Kwando na Namíbia, o lado ocidental da ADFS é delimitado pela  Área Principal do Kwando (parte 
do Parque Nacional Bwabwata), enquanto que o lado oriental é ladeado por Unidades Comunais de Conservaçao, 
alguns dos quais incluem Florestas Comunitárias.

Avançando para o sul no Pântano de Linyanti, o Rio Kwando faz fronteira com os Parques Nacionais de Mudumu 
e Nkara Rupara e pelo menos três Unidades Comunais de Conservação localizados entre os Parques Nacionais. A 
densidade populacional humana é bastante elevada nas unidades de conservação e há uma utilização intensa de 
fauna selvagem na área. No lado do Botswana, existem planos de gestão dos rios para as concessões privadas perto 
das Áreas de Gestão de Fauna selvagem NG 14 e NG 15. 
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Figura 11: ADFS do Rio Kwando 

Mais a oeste,  parece que a Área de Gestão de Fauna Selvagem NG 13 tem um plano de gestão do rio em formato 
draft. Uma das características mais importantes desta área é o principal Cordão Sanitário (cerca veterinária) que 
separa a Namíbia e o Botswana. Esta cerca veterinária vai de leste e do sul, e forma uma parte importante da ADFS 
de Khaudum-Ngamiland que é a ADFS final apresentada nesta secção.

De uma perspectiva ecológica, a ADFS do Rio Kwando é importante para a fauna selvagem, albergando grandes 
populações de elefantes, bem como populações importantes de búfalos, antilopes, Roan, tsessebe e todos os grandes 
predadores. A ADFS também é particularmente importante para a migração dos animais selvagens. Uma pesquisa 
efectuada em 2011 mostrou que os elefantes migram para o sul a partir das pastagens do Parque Nacional de  Sioma 
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Ngwezi aos Rios Zambeze e Linyanti. Durante essa migração na estação seca, notou-se, no entanto, que os elefantes  
evitaram totalmente o rio Cuango, optando por se reúnem na região oriental do Zambeze na Namíbia, através de 
rotas de migração através da GMA na parte ocidental do Zambeze e do Rio Zambeze. A Figura 3 mostra as rotas 
de dispersão dos animais selvagens que foram documentados na  ATFC KAZA, destacando a importância da ADFS 
em termos ecológicos. Ele resume o movimento de zebras, búfalos e elefantes e todos os quais foram registrados 
nesta ADFS. As setas cinzentas na Figura 11 apresentam mais informações sobre o número e densidade relativa das 
rotas de dispersão da fauna selvagem que foram registadas, destacando ainda a importância ecológica desta ADFS. 

4.2.2. Análise Situacional 
Questões e desafios principais 
Tendo em consideraçao as multiplas fronteiras, a história complicada e os vários ordenamentos de território, nao é 
surpreendente que esta ADFS enfrenta muitos desafios significativos, como seguem resumidos abaixo:  

 < a alta densidade populacional humana ao longo das secções zambiana-angolanas do Rio Kwando e uma 
mina são considerados como um impedimento  
a migração natural da fauna selvagem. Isto é  
ilustrado por uma pesquisa sobre elefantes efectuada 
em 2011, que serve como indicador indirecto para 
outras espécies. 

 < Acredita-se que tem ocorrências de caça furtiva sem 
supervisão ao longo da secção da Zâmbia e Angola 
do Rio Kwando, agravando os problemas causados 
pela alta densidade populacional nesta área.

 < as operações de madeira comercial, especialmente 
a Teca de Zambezi, que é colhida no lado da Zâmbia 
para o mercado Sul Africano, e a procura crescente 
por madeira Mopane dos países do Extremo Oriente 
precisam de ser geridas de uma maneira sustentável.  

 < a alta densidade populacional humana na  
componente da Namíbia, juntamente com a  
intensa utilização da fauna selvagem  está a dificultar o  
movimento dos animais selvagens em todo o Rio 
Kwando-Linyanti dentro de e ao lado das secções do 
norte e sul do Parque Nacional Mudumu

 < Acredita-se que o Conflito entre humanos e fauna 
selvagem seja comum e ocorra como consequência  
das altas densidades populacionais em muitas 
secções desta ADFS.

 < a queima excessiva está a acontecer dentro de e ao 
redor do Parque Nacional do Mudumu, no Núcleo 
da Área de Kwando, em NG 13, e mais a montante 
em Angola e no Parque Nacional de Sioma Ngwezi.  

 < movimento limitado dos animais selvagens ao longo  
da fronteira Botswana-Namíbia, devido à cerca  
veterinária. Os debates entre os Governos do  
Botswana e da Namíbia ainda não resultaram em  
planos concretos para a remoçao ou realinhamento da 
cerca, apesar de muitas obras de pesquisa mostrarem  
o potencial de reduzir o impacto da cerca sem  
causar um aumento na transmissão de doenças entre 
os animais selvagens e o gado. 

 < a falta de informação correcta e detalhada  
sobre o ordenamento do território para a ADFS faz 
com que o planeamento e a gestão sejam difíceis,  
particularmente, dado as quatro fronteiras  
internacionais desta ADFS.      

 < infra-estruturas transfronteiriças limitadas em 
muitas partes da ADFS dificultam o acesso e as  

oportunidades para as comunidades residentes e os 
turistas.  Mais especificamente, os postos fronteiriços 
de Susuwe e Lianshulu situam-se em áreas distantes, 
com acesso rodoviário dificil, pouca administração 
e fracas instalações de  comunicação. As minas  
continuam a afectar a maioria de Angola, apesar de 
alguma desminagem está a ser efectuada em algumas 
áreas.     

Mecanismos institucionais em vigor 
Existem vários exemplos de cooperação transfronteiriça 
entre os países parceiros nesta ADFS. Esta lista não é 
exaustiva, mas ilustra algumas das áreas mais relevantes 
para a ATFC KAZA. Os exemplos incluem:

 < O Projecto de Arte Rupestre da África Austral 
(SARAP) tem como objectivos: criar um impulso 
para a preservação, conservação, acessibilidade e 
gestão da arte rupestre na região da África austral;  
oferecer oportunidades de capacitação na gestão de arte  
rupestre local, conservação, interpretação,  
apresentação e guias especializadas turisticas; e  
reforçar os contactos e criar uma comunidade de  
profissionais de arte rupestre em países da África 
Austral. No âmbito da ATFC KAZA , o Botswana, a 
Namíbia e o Zimbabwe participam no SARAP.

 < A Commissao Permanente das Águas da Bacia  
Hidrográfica do Rio Okavango (OKACOM)  
funda-se em um acordo de 1994 que obriga os Estados  
membros a promover o desenvolvimento coordenado  
e ambientalmente sustentável de recursos hídricos a 
nível regional, ao satisfazer as necessidades legítimas  
sociais e económicas de cada um dos estados  
ribeirinhos. No âmbito dos países parceiros da 
ATFC KAZA, Angola, o Botswana e a  Namíbia são  
membros da OKACOM.

 < A Comissão do Curso de Água do Zambeze  
(ZAMCOM) reúne todos os cinco países parceiros 
da ATFC KAZA , bem como Malawi, Moçambique 
e Tanzânia. Tem como visão ser uma organização 
de gestão de água para toda a bacia hidrográfica 
do Rio Zambeze, conforme estipulado no Acordo  
ZAMCOM e elaborado em conformidade com o  
Protocolo Revisto da SADC sobre Cursos de Água 
Compartilhados de 2001.
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 < Ao nível superior do governo, existem Comissões 
Permanentes Mistas de Cooperação que integram 
todos os países parceiros. As áreas em que os países 
podem cooperar são várias e incluem transportes 
e comunicação, irrigação e desenvolvimento dos  
recursos hídricos, educação, ciência e investigação, 
agricultura, etc.

 < Uma das parcerias mais activas entre as Organizaçoes 
de Base  Comunitária existe entre a Unidade de  
Conservaçao Kwandu (na Namíbia) e o  
Projeto Imusho (na beira do Parque Nacional de  
Sioma Ngwezi ). Estes dois Organizaçoes de 
Base Comunitária têm trabalhado em estreita  
colaboração desde 2008 e realizaram patrulhas 
conjuntas contra a caça furtiva com membros do 
Ministério do Meio Ambiente e Turismo da Namíbia 
e a Autoridade de Fauna Selvagem da Zâmbia. O 
potencial para a comunicação entre as Organizaçoes 
de Base Comunitária foi melhorado através da  
instalação de uma rede radiofónica. Além  
disso, o fórum nomeou certos membros para serem  
responsáveis por certas áreas específicas que o fórum 
gostaria de abordar, tais como artesanato, VIH / 
SIDA, e caça furtiva. Esses membros são responsáveis 
por garantir a realizaçao das actividades em sua área 
focal. O fórum tem o apoio total e a participação 
activa das autoridades tradicionais em Imusho; um 
induna e um vereador são membros do fórum.  
Outras Organizaçoes de Base Comunitária que  
operam na área incluem a Unidade de  
Conservaçao Sikunga (Namíbia) e a Organizaçao de Base  
Comunitária de Desenvolvimento Inyambo  
(Zâmbia).

 < A African Wildlife Foundation, em conjunto com 
a comunidade local e outros parceiros, está a  
fornecer meios de subsistência alternativos através da  
Exploraçao Piscícola Inyambo, uma empresa de 
aquicultura sustentável. Os peixes nativos do Rio 
Zambeze são criados em tanques, e alguns são  
sujeitos a aquicultura e vendidos, enquanto outros 
são lançados no rio para reabastecer as populações 
de peixes reduzidas.

 < Várias iniciativas de Gestao Comunitára dos  
Recursos Naturais foram organizadas por Integrated  
Rural Development and Nature Conservation,  
uma ONG que actua nas regiões de Caprivi e  
Kunene da Namíbia. Os participantes dos workshops  
transfronteiriços incluem Kyaramacan Association 
(Namíbia), Teemashane Trust (Botswana), ≠ Heku 
/ Tcheku Trust (Botswana), Kwandu Conservancy  
(Namíbia), Imusho Project (Zâmbia), Zambia  
Wildlife Authority, WWF, Sekuti Community  
Development Trust (Zâmbia), Kasika Conservancy  
(Namíbia), Impalila Conservancy (Namíbia),  

Salambala Conservancy (Namíbia), Chobe Enclave 
Conservation Trust (Botswana), Sikunga Conservancy 
(Namíbia), Namibia Nature Foundation, Ministério 
da Pecuária e do Desenvolvimento da Pesca  
(Zâmbia), Ministério das Pescas (Namíbia), Ministério 
do Meio Ambiente (Namíbia), Elephant Pepper  
Development Trust e, do Departamento de Florestas 
(Namíbia).

Projectos existentes na ADFS
Existem vários projectos nesta ADFS, que  
demonstram o progresso que está a ser registado atraves de  
colaboraçao.  

 < Em termos de infra-estruturas, o Governo da 
Namíbia já está a construir 24 quilômetros de estrada  
betuminosa até Kamenga, onde o proposto posto  
fronteiriço será localizado. Mais ao norte, na  
Zâmbia, a Zâmbia Wildlife Authority começou a  
construir uma nova sede e alojamento para o  pessoal  
em Sioma. Estes serão equipados com uma oficina, 
sistemas de energia elétrica, água e esgoto. A ZAWA 
planeia desenvolver 595 quilômetros de vias de  
acesso, bem como oito (8) travessias, tudo o que 
vai ajudar a aumentar o acesso para os turistas e as  
comunidades residentes.

 < O KfW tem apoiado as patrulhas de campo, a  
mitigação dos conflitos entre humanose fauna  
elvagem, a participação no programa de conservaçao  
e desenvolvimento centrado na comunidade,  
Community Centred Conservation and Development  
(CCCD), compilação de planos de trabalho e  
finalização do plano de desenvolvimento de  
Ngonye  Falls no Parque Nacional de Sioma Ngwezi.  
Isso complementa o trabalho realizado pela Fundação 
Peace Parks, com o apoio da Fundação Rufford e o 
programa CCCD, para montar cordas que limitam 
a presença de elefantes ao redor das aldeias. (Uma 
corda que limite a presença de elefantes consiste 
em arames eletrificados que ficam a dois metros  
acima do solo, permitindo assim a livre circulação das  
comunidades ao mesmo tempo protegendo as  
culturas de serem destruidas pelos elefantes).

 < A gestao de incêndios na secção namibiana da ADFS 
progrediu significativamente através de esforços de 
colaboração entre a Direcção de Florestas, IRDNC,  
Floresta Comunitária de Nordeste da Namíbia, 
Ministério do Meio Ambiente e do Turismo, e  
comunidades locais, incluindo as pessoas em  
Unidades Comunais de Conservaçao e  Florestas  
Comunitárias.

 < Nos Parques Nacionais de Bwabwata e Mudumo da 
Namíbia, o Ministério do Meio Ambiente e Turismo,e 
o KfW financiaram e abriu dois novos escritórios de 
última geraçao para a gestão dos parques. 
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4.2.3. Abordagem do Projecto 
Objectivos do projecto
Face aos desafios que se verificam nesta ADFS, foram 
definidos vários objectivos de alto nível, como sendo:

 < Desenvolver planos de ordenamento de território 
detalhados para melhorar a gestão da ADFS.

 < Aumentar o uso do Rio Kwando e toda a região como 
rota de dispersão dos animais selvagens.

 < Reduzir a incidência do Conflito entre humanos e 
fauna selvagemem todo a ADFS e, especialmente, ao 
longo do Rio Kwando.

 < Aumentar a adopção de GCRN pelas comunidades 
residentes na ADFS.

 < Reduzir a incidência de queima desnecessária.
 < Melhorar as condições sociais e econômicas para as 
comunidades residentes na ADFS.

 < Melhorar a acessibilidade da ADFS para turistas,  
operadores comerciais e comunidades residentes na 
ADFS.

Condições críticas de sucesso
A fim de alcançar os objectivos do projecto, será 
necessário o seguinte:

 < A Disponibilidade de recursos financeiros e humanos 
para realizar o mapeamento do ordenamento de  
território.

 < Acordo jurídico e colaboração prática entre  
Angola, o Botswana e a Zâmbia sobre as prioridades  
transfronteiriças, incluindo infra-estruturas, o  
desenvolvimento do turismo e os investimentos em 
GCRN.

 < Disponibilidade de recursos financeiros e humanos 
para introduzir a GCRN, fornecer a formaçao sobre 
a gestao de incendios , e obter meios de subsistência 
alternativos viáveis.

 < Disponibilidade de recursos financeiros e técnicos 
para melhorar a infra-estrutura na ADFS.

4.2.4. Actividades
A tabela que se segue resume as actividades que se  
avistam ser necessárias para alcançar os objectivos do 
projecto acima referidos.      

ACTIVIDADE BORçAMENTO  
(USD) RISCOS PRIORIDADE

ORDENAMENTO DO TERRITóRIO  

Revisão e harmonizaçao dos planos de gestão e  
desenvolvimento dos Parques Nacionais, unidades de  
conservação e Áreas da Gestão de Fauna selvagem  

100,000

Alta

Mapeamento detalhado do ordenamento do território, 
numa escala de 1: 25000  250,000

Atrasos causados pela burocracia do 
Governo  
Dificuldades em identificar consultores com 
os requisitos conhecimentos

Zoneamento detalhado do ordenamento do território 80,000

Contagens aéreas e terrestres comuns da vida selvagem 
- estabelecimento de linha de base no primeiro ano para 
uso imediato no uso da terra mais expaçosa, exercício de 
planeamento. Laço de linha de base em contagens bienais 
de animais selvagens 

250,000
Dupla contagem e valor limitado de  
contagens de diferentes metodologias e 
datas

SUBTOTAL ZONEAMENTO DO ORDENAMENTO DO 
TERRITóRIO 680,000

DESENVOLVIMENTO TURíSTICO

Estabelecimento de travessias não especificadas 30,000 Falta de empenho por parte do governo e 
seus funcionários  Baixa

Desenvolvimento e uso da área de desenvolvimento da 
Vida Selvagem (WDA) e de Materiais do Mercado (ex: 
sinalização e publicidade local)

75,000
Estilo e gestão de materiais
inconsistente com a abordagem utilizada 
pelo Secretariado KAZA.

Média 

SUBTOTAL  DESENVOLVIMENTO TURíSTICO 105,000
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ACTIVIDADE BORçAMENTO  
(USD) RISCOS PRIORIDADE

DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 

Apoio para o desenvolvimento de rotas turísticas  
transfronteiriças na ADFS   50,000 Baixa

Desenvolvimento de infra-estruturas 2,000,000 Média

Realinhamento e eliminação da cerca veterinária 150,000 Alta

Construção de uma passagem da fronteira de três vias e 
instalações entre a Namíbia, Angola e Zâmbia 5,000,000 Falta de comunicação transfronteiriça no 

planeamento e na gestão Média

SUBTOTAL DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 7,200,000

DESENVOLVIMENTO  DAS COMUNIDADES  

Apoio para as medidas de mitigação 1,000,000
A adpoção limitada por comunidades de 
esquemas de melhoria de subsistência não 
oferecem alternativas viáveis

Média

Desenvolvimento de regimes de meios de subsistência  
comunitários 10,000,000

Descontentamento da Comunidade devido 
à distribuição desigual de recursos
o sucesso limitado de regimes devido à falta 
de consulta e envolvimento da comunidade

Média

Regimes de capacitação baseados numa análise das  
necessidades locais   1,000,000 Média

SUBTOTAL 12,000,000

GESTãO DOS RECURSOS NATURAIS 

Apoio às associações de gestão baseadas nas comunidades, 
dotando-as de regulamentos internos e estatutos  sociais 140,000 Média

Elaboração de protocolos de controlo colaborativo dos 
recursos das áreas da dispersão de fauna selvagem e  
formação das comunidades  

80,000 Vários protocolos elaborados Média

Levantamentos áereos e terrestres  conjuntas da fauna 
selvagem. 
A serem realizadas duas vezes durante o PDI

500,000
Metodologia de contagem incompatível 
devido à ausência de coordenação entre 
os países 

Média

Definição conjunta de quotas e introdução de regras para o 
uso sustentável 20,000 Usos incompatíveis de terras contíguas 

dificultam o acordo em relação a quotas Alta

Apoio para as equipas existentes da gestão de incêndios, 
incluindo a formação, consciencialização e equipamentos 500,000

O apoio não considera as diferenças entre 
os países no que respeita à gestão de  
incêndios. Incoerência entre os países 
quanto à aplicação da gestão de incêndios   

Alta

SUBTOTAL 1,240,000

ORçAMENTO TOTAL PARA A ADFS DO RIO KWANDO 21,225,000

4.3. Área de Dispersão de Fauna Selvagem da Planície Aluvial  
Zambeze-Chobe 

ACTIVIDADE BORçAMENTO  
(USD) RISCOS PRIORIDADE

ORDENAMENTO DO TERRITóRIO  

Revisão e harmonizaçao dos planos de gestão e  
desenvolvimento dos Parques Nacionais, unidades de  
conservação e Áreas da Gestão de Fauna selvagem  

100,000

Alta

Mapeamento detalhado do ordenamento do território, 
numa escala de 1: 25000  250,000

Atrasos causados pela burocracia do 
Governo  
Dificuldades em identificar consultores com 
os requisitos conhecimentos

Zoneamento detalhado do ordenamento do território 80,000

Contagens aéreas e terrestres comuns da vida selvagem 
- estabelecimento de linha de base no primeiro ano para 
uso imediato no uso da terra mais expaçosa, exercício de 
planeamento. Laço de linha de base em contagens bienais 
de animais selvagens 

250,000
Dupla contagem e valor limitado de  
contagens de diferentes metodologias e 
datas

SUBTOTAL ZONEAMENTO DO ORDENAMENTO DO 
TERRITóRIO 680,000

DESENVOLVIMENTO TURíSTICO

Estabelecimento de travessias não especificadas 30,000 Falta de empenho por parte do governo e 
seus funcionários  Baixa

Desenvolvimento e uso da área de desenvolvimento da 
Vida Selvagem (WDA) e de Materiais do Mercado (ex: 
sinalização e publicidade local)

75,000
Estilo e gestão de materiais
inconsistente com a abordagem utilizada 
pelo Secretariado KAZA.

Média 

SUBTOTAL  DESENVOLVIMENTO TURíSTICO 105,000

tabela 1: Priorizam iniciativas de desenvolvimento e as estimativas orçamentais para o rio Kwando WDA (Angola, 
Botswana, Namíbia, Zâmbia) 

4.3.1. Descrição
Com o seu enfoque na parte mais oriental da Região 
do Zambeze, esta ADFS tem quatro fronteiras  
internacionais, nomeadamente: Zâmbia no norte 
e noroeste, a Namíbia, a oeste, Botswana a sul e  
Zimbabwe a sudeste.

Os ordenamentos do território potencialmente  
incompatíveis existem ao longo das margens do leste da  
Região do Zambeze que fazem fronteira com o 
Parque Nacional de Chobe e as Reservas Florestais  
de Kasaneno lado do Botswana. O lado  
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Figura 12: Área de Dispersão de Fauna Selvagem da Planície Aluvial Zambeze-Chobe 

namibiano consiste nas unidades de conservação Impalila,  
Kasika, Salambala e Sikunga, que são compatíveis, na  
medida em que elas são protectores de animais selvagens 
caçados sob licença do Ministério do Ambiente e do  
Turismo. Na Zâmbia, a área compreende a recém-criada 
unidade de conservação de Simalaha e terras comunais 
abertas.

Um pouco mais para o oeste, pode-se considerar os  
ordenamentos do território como compatíveis na região 
central de Zambeze, por exemplo, onde o Rio Chobe  
torna-se no Lago Liambezi e Rio Linyanti. A  
fronteira aqui consiste nas Coutadas controladas pela  
comunidade- Chobe Enclave no lado do Botswana e 
terras comunais abertas intercaladas com unidades de  

conservação na Namíbia e na Zâmbia. O desafio  
nesta área é a gestão do movimento dos animais selvagens  
adjacentes a assentamentos humanos.

A noroeste, a fronteira sem rio com a Zâmbia é aberta, e 
a região central do Zambeze faz fronteira com a GMA na 
parte ocidental do Zambeze perto do Parque Nacional 
de Sioma Ngwezi.  Os animais selvagens, especialmente 
os  elefantes, migram extensivamente por esta área a 
partir dos Parques Nacionais de Chobe e Sioma Ngwezi. 
Os búfalos também migram através das zonas húmidas 
de Linyanti. A caça é permitida (sob licença) em algumas 
áreas comunais que ficam na fronteira da Zâmbia e da 
Namíbia, e tem havido desenvolvimentos agrícolas perto 
de vilas e cidades maiores.
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Existem políticas incompatíveis que afectam os Rios Chobe 
e Zambeze. Especificamente, o governo da Namíbia  
permite a pesca nas suas unidades de conservaçao  
comunais, e também permite a pesca desportiva.  
Nenhum desses tipos de pesca é permitido no lado do 
Botswana.  As proibições de pesca anuais devem estar em 
vigor na Região do Zambeze mas a sua aplicação varia 
entre os países, levando a incompatibilidade durante a 
temporada de criação de peixes.

Uma componente muito importante do desenvolvimento 
geral desta ADFS é a proposta da Unidade de Conservaçao 
Comunal na planície aluvial de  Simalaha na Zâmbia.  
Pretende-se ser uma área de recuperação dos animais  
selvagens, abrangendo aproximadamente 200,000ha de  
terras inundadas sazonalmente, combinando áreas sob  
o domínio tradicional de duas chefias, e que dão acesso  
ao sistema do Rio Machile. Embora esta tenha sido  
proposta como uma área protegida de recuperação  
dos animais selvagens,  há potencial incompatibilidade  
no ordenamento do território dado que a proposta  
unidade de conservação é adjacente às  áreas comuns  
abertas na Namíbia e na Zâmbia. As cidades e os  
estabelecimentos de turismo estão a  expandir-se no lado 
da Zâmbia. 

A ADFS é servida por pelo menos três principais estradas, 
três postos  fronteiriços, um aeroporto regional (Katima 
Mulilo), bem como o aeroporto internacional de Kasane 
e um posto fronteiriço que se situam no lado oriental  
extremo da ADFS.
Em termos ecológicos, esta ADFS sustenta alguns dos mais 
altos números de animais selvagens no planeta( incluindo 
aves). Também alberga as  importantes rotas da dispersão 
da fauna selvagem, incluindo a crítica migração anual de 
zebras a partir do Parque Nacional de Nxai Pan até a zona 
ribeirinha do Rio Chobe / e a leste do Rio Zambeze, bem 
como a migração de elefantes a partir da área de Nata, 
a sul, e de Sioma Ngwezi no nordeste. As Figuras 3 e 13  
fornecem visões gerais dessas rotas de migração  
documentadas. Por fim, os Rios Zambeze e Chobe são 
ricos em espécies de peixes com mais de 80 espécies 
identificadas a partir da secção da Namíbia. Foram  
identificadas várias espécies com ciclos de vida  
especializados e nichos de habitat que são exclusivas para 
a área.

4.3.2.  Análise Situacional 
Questões e desafios principais 
A maioria dos desafios enfrentados nesta ADFS é  
ligada aos ordenamentos do território múltiplos, a  
co-existencia de populacoes significativas de humanos 
e animais selvagens e a expansao rápida de turismo nos 
anos recentes. Seguem abaixo resumidos:  

 < O conflito entre humanos e fauna selvagem, 
que quase certamente ocorre como resultado dos  
assentamentos humanos relativamente densos 
e suas actividades agrárias que são comuns nas  
componentes da Namíbia, Zâmbia e Botswana da 
ADFS

 < O conflito entre humanos e fauna selvagem 
atribuído ao ordenamento do território incompatível 
( p.e. em certas unidades de conservação onde seja 
permitido a caça sob licença) e  onde haja a rápida 
proliferação de estabelecimentos turísticos ( p.e. em 
Sesheke e Katima Mulilo). 

 < movimento limitado dos animais selvagens atribuido  
aos ordenamentos do território incompatíveis no 
centro da Região Zambeze 

 < poluição da água e as experiências turísticas  
insatisfatórias devido a  expansão das actividades  
de barco dos turistas, especialmente na alta  
temporada de férias. Acredita-se que a qualidade 
da água, as margens de rios e populações de peixes  
estejam a sofrer por causa do barulho, ondas, hélices de  
barcos e contaminação causada pelo combustível  
associada com a frequência superior de actividades 
de barco-casas.

 < O esgotamento das populações de peixes, que é 
atribuído ao uso de técnicas de pesca inadequadas,  
bem como a expansão do turismo basedao nas  
actividades de barco.

Mecanismos institucionais em vigor 
Existem vários exemplos de cooperação transfronteiriça 
entre os países parceiros nesta ADFS. Esta lista não é 
exaustiva, mas ilustra algumas das áreas mais relevantes 
para a ATFC KAZA. Os exemplos incluem:

 < Projecto Sul Africano de Arte Rupestre (SARAP) tem 
como objectivos: criar um impulso para a preservação, 
conservação, acessibilidade e gestão da arte rupestre 
na região da África austral; oferecer oportunidades de  
capacitação na gestão de arte rupestre local,  
conservação, interpretação, apresentação e guias  
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especializadas turisticas; e reforçar os contactos e  
criar uma comunidade de  profissionais de arte rupestre 
em países da África Austral. No âmbito da ATFC KAZA, 
o Botswana, a Namíbia e o Zimbabwe participam no 
SARAP.

 < A Commissao Permanente das Águas da Bacia  
Hidrográfica do Rio Okavango (OKACOM) funda-se  
em um acordo de 1994 que obriga os Estados  
membros a promover o desenvolvimento coordenado  
e ambientalmente sustentável de recursos hídricos a 
nível regional, ao satisfazer as necessidades legítimas  
sociais e económicas de cada um dos estados ribeirinhos.  
Dos países parceiros da ATFC KAZA Angola, o Botswana  
e a  Namíbia são membros da OKACOM.

 < A Comissão do Curso de Água do Zambeze (ZAMCOM)  
reúne todos os cinco países parceiros da ATFC KAZA, 
bem como Malawi, Moçambique e Tanzânia. Tem 
como visão ser uma organização de gestão de água para 
toda a bacia hidrográfica do Rio Zambeze, conforme  
estipulado no Acordo ZAMCOM e elaborado em  
conformidade com o Protocolo Revisto da SADC sobre 
Cursos de Água Compartilhados de 2001.

 < Ao nível superior do governo, existem Comissões  
Permanentes Mistas de Cooperação que integram 
todos os países parceiros. As áreas em que os países 
podem cooperar são várias e incluem transportes e  
comunicação, irrigação e desenvolvimento dos recursos 
hídricos, educação, ciência e investigação, agricultura, 
etc.

 < As Organizações de Base Comunitária( OBC) que  
operam na área incluem o Chobe Enclave Community  
Trust (CECT) e Salambala Conservancy cujo trabalho  
inclui o combate à caça ilegal, controle dos incêndios 
de savana,  e melhoria na gestão das pescas, bem como 
as iniciativas do parque de campismo da comunidade e 
da apicultura comunitária do CECT.  Foram efectuadas 
mais trocas entre Kasika, Impalila e Sekuti Community 
Development Trust. 

Estes três OBC estão a trocar ideais sobre projectos  
futuros, o estado das populações de peixes e 
números de animais selvagens, as incidências 
de caça furtiva, repartição de benefícios com a  
comunidade, as fontes de renda, etc.

Projectos existentes na ADFS
Existem vários projectos interessantes na área, sobretudo 
aos lados namibianos e zambianos:   

 < O Ministério namibiano das Pescas e Recursos 
Marinhos reconheceu a necessidade de acompanhar 
de perto as espécies de peixes e recomendou que 
os peixes fossem utilizados como indicadores para a 
saúde do ecossistema aquático.

 < Em conjunto com o Ministério das Pescas e Recursos 
Marinhos,  a WWF Namíbia tem implementado um 
projecto promovendo o estabelecimento de reservas 
comunitárias de peixes 

 < A Zambezi Society tem trabalhado com ZAMCOM, 
UNESCO, WWF e a Flora e Fauna International  
(entre outros) para desenvolver uma série de  
prioridades de conservação e iniciativas das bacias 
hidrográficas

 < O Plano de Gestao do Parque Nacional de Chobe 
e a Estratégia de Descongestionamento para a 
zona ribeirinha do Rio Chobe incluem propostas 
para melhorar o cais. Isso pode ajudar a reduzir os 
efeitos negativos do turismo de massas baseado nos  
barcos, e pode ser considerado como uma actividade  
transfronteiriça dado que os rios servem de fronteiras 
internacionais nesta área.

 < Está em curso o desenvolvimento da unidade de 
conservação Simalaha na Zâmbia. Como parte da  
primeira fase de desenvolvimento da conservação 
foram isolados 24,000ha para um santuário de fauna 
selvagem. Foi montada uma barreira para cercar os 
animais com o apoio da Fundação MAVA, a Loteria 
sueca e Cleveland Zoological Society. Os membros 
da comunidade foram empregados para ajudar na  
construção da cerca. Uma vez aumentada os números  
de animais selvagens a barreira será removida,  
permitindo que os animais se desloquem para toda 
a área. Foram formados 22 monitores comunitários 
de animais selvagens e começaram a trabalhar com o 
apoio financeiro da PIFworld.

 < Dentro da mesma unidade de conservação Simalaha,  
a Loteria Sueca, Kadans Foundation, Hitachi Data 
Systems, Hercuton e Stichting Energo também  
disponibilizaram recursos para projectos comunitários,  
incluindo a agricultura de conservação, a formação 
em pastagem controlada, a introdução de fontes de 
energia sustentáveis, e a construção de alojamento  
para os professores na Escola Mwandi. A unidade de 
conservaçao é administrada a partir de edifícios que 
foram disponibilizados pelo Estabelecimento Real de 
Barotse, sob a orientação do Soba Inyambo Yeta. 

4.3.3.  Abordagem do Projecto
Objectivos do projecto
Face aos desafios que se verificam nesta ADFS, foram 
definidos vários objectivos de alto nível, como sendo:

 < Desenvolver planos de ordenamento do território 
para melhorar a gestão da ADFS.

 < Reduzir a incidência de conflitos entre humanos e 
fauna selvagem em todo a ADFS.

 < Melhorar as condições sociais e económicas para as 
comunidades residentes na ADFS.

 < Facilitar a dispersão da fauna selvagem através de um 
melhor planeamento.

 < Monitorar unidades populacionais de peixes em 
todo a ADFS.

 < Gerenciar a eliminação de efluentes provenientes de 
instalações turísticas

 < Reduzir os impactos negativos da pesca não  
regulamentada e turismo basedo em barcos.
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 < Apoiar a Zâmbia no seu desenvolvimento contínuo 
da Unidade de Conservação Comunal de Simalaha.

Condições críticas de sucesso
A fim de alcançar os objectivos do projecto, será 
necessário o seguinte:

 < Disponibilidade de recursos financeiros e humanos 
para realizar o mapeamento do ordenamento do  
território.

 < Acordo jurídico e colaboração prática entre o  
Botswana, a Namíbia e a Zâmbia sobre as prioridades  
transfronteiriças, incluindo infra-estruturas da zona  
ribeirinha, o desenvolvimento comunitário,  

planeamento de assentamentos, pesca, regulamento 
de turismo de massas, e os investimentos em GCRN.

 < Disponibilidade de recursos financeiros e técnicos 
para o acima mencionado .

 < Vontade do Botswana, Namíbia e Zâmbia de  
aderirem às temporadas de pesca e monitorar as 
populaçoes de peixe 

 < Colaboraçao entre os governos, as comunidades e os 
operadores turísticos 

4.3.4. Actividades
A tabela abaixo resume as actividades necessárias para 
ajudar no alcance dos objectivos sublinhados em cima.

ACTIVIDADE ORçAMENTO  
(USD) RISCOS PRIORIDADE

ORDENAMENTO DO TERRITóRIO 

Revisão e hamonização dos planos de gestão e  
desenvolvimento para os Parques Nacionais, unidades de 
conservação e Áreas da Gestão de Fauna selvagem  

100,000

Alta 

Mapeamento detalhado do ordenamento do território, 
numa escala de 1: 25000  250,000

Atrasos causados pela burocracia do 
Governoo  
Dificuldades em identificar consultores com 
os requisitos conhecimentos 

Zoneamento detalhado do ordenamento do território 80,000 De acordo com uso da terra

Contagens comum aéreas e terrestres da vida selvagem - 
estabelecimento de linha de base no primeiro ano para uso 
imediato da terra mais larga

250,000
Dupla contagem e valor limitado de  
contagens de diferentes metodologias e 
dados

SUBTOTAL ZONEAMENTO DO ORDENAMENTO DO 
TERRITóRIO 680,000

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Desenvolvimento e uso de materiais de marketing WDA 
(por exemplo, sinalização e publicidade local). 75,000

Estilo e gestão de materiais
inconsistente com a abordagem utilizada 
pelo Secretariado KAZA

Média

SUBTOTAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 75,000

DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS

Avaliação das medidas a serem utilisadas para mitigar o 
conflito entre humanos e fauna selvagem (Salambala-Si-
kunga e Simalaha). Este estudo incluirá uma avaliação dos 
impactos afectando as comunidades residentes dentro de e 
nas redondezas da área

50,000
Aquisição de compra limitada na  
comunidade se avaliação não for realizada 
em forma participativa

Alta

SUBTOTAL DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS 50,000

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES   

Apoio para as medidas de mitigação 1,000,000
Adopção limitada de subsistência por  
comunidades se esquemas de realce não
oferecer alternativas viáveis

Média

Desenvolvimento de regimes de meios de subsistência 
comunitários 10,000,000

Descontentamento na Comunidade devido 
à desigualdade em distribuição de recursos
O sucesso limitado de esquemas, devi-
do à falta de consulta e participação da 
comunidade

Média

Regimes de capacitação baseados numa análise das  
necessidades locais   1,000,000 Média

SUBTOTAL DO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES  12,000,000
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ACTIVIDADE ORçAMENTO  
(USD) RISCOS PRIORIDADE

GESTãO DOS RECURSOS NATURAIS 

Apoio às associações de gestão baseadas nas comunidades, 
dotando-as de regulamentos internos e estatutos  sociais 140,000 Fraca coordenação e apoio das comuni-

dades em geral Média

Elaboração de protocolos de controlo colaborativo dos 
recursos das áreas da dispersão de fauna selvagem e for-
mação das comunidades  

80,000 Vários protocolos elaborados Média

Levantamentos áereos e terrestres  conjuntas da fauna 
selvagem. 
A serem realizadas duas vezes durante o PDI

500,000
Metodologia de contagem incompatível 
devido à ausência de coordenação entre 
os países 

Média

Definição conjunta de quotas e introdução de regras para o 
uso sustentável 20,000

A não-adesão para definir quotas de  
comunidades e operadores de caça
Necessidades tradicionais para produtos 
dos animais selvagens

Alta

Apoio para os comités governamentais transfronteiriços de 
pesca, estabelecimento e registo dos grupos comunitários 100,000 Resistência do governo e da comunidade 

de pescadeiros na resolução de  aborda-
gens incompatíveis referente as águas adja-
centes, p.e., licenças de pesca vs restrições 
de pesca
Aplicação inconsistente das regras de pesca, 
p.e. proibiçào de pesca durante a época de 
acasalamento 
As comunidades não estão dispostas a ob-
sevar quotas que não existiam e os modos 
de vida tradicionais são postos em causa   

Média

Apoio para o alinhamento e a implementação das reservas 
designadas de pesca, endossadas pelos governos 250,000 Alta

Apoio para a pesquisa conjunta de pesca e protocolos de 
monitoria e formação do seu uso  250,000 Média

Harmonização de regulamentos de pesca 25,000 Alta

Projecto piloto sobre o acréscimo de valor, através de  
embalagem de peixe, instalações de secagem e  
processamento para o projecto de aquacultura de Mwandi  

400,000

Desacordo politico sobre o local designado
Análise inadequada do mercado resulta no 
insuccesso do projecto 
Falta de perícia no processamento e uso de 
tecnologia resulta no insuccesso do projecto 
Aumento na procura causa a sobrepesca    

Média

Apoio à aquisião de equipamento para monitoria da  
comunidade, ex: barcos. 100,000 Equipamento usados para actividades de 

não monitoria Média

Introdução de projectos, ex: aquários de peixes 500,000 Média

Desenvolvimento de plano de gestão de pesca  
transfronteiriça. 50,000 Alta

SUBTOTAL GESTãO DOS RECURSOS NATURAIS 2,415,000

ORçAMENTO TOTAL PARA A ADFS DA PLANICIE DO 
ZAMBEZE-CHOBE   15,220,000

tabela 2: Iniciativas de desenvolvimento Priorizam e estimativas orçamentais para a várzea Chobe-Zambeze WDA 
(Botswana, Namíbia, Zâmbia)
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4.4. Área de Dispersão de Fauna Selvagem Zambeze-Mosi Oa Tunya 

4.4.1. Descrição  
No coração da ADFS Zambezi - Mosi Oa Tunya situa-se o Património Mundial  Victoria Falls / Mosi Oa  
Tunya. A ADFS faz fronteira com a Zâmbia, no norte e com o Zimbabwe, a sul. O Rio Zambeze estende-se em  
direcção oeste-leste e serve de fronteira internacional. 

Figura 13: ADFS Zambeze - Mosi-oa-Tunya  
(É favor notar que este mapa não mostra a localização das rotas da dispersão da fauna selvagem tal como sublinhada nos outros mapas)

Como ilustrado na Figura 14 acima, a área está sujeita as diferenças no ordenamento do território, muitas das 
quais são incompatíveis. No norte, o ordenamento do território é principalmente aberto, sendo de carácter 
pastoral, arável e residencial. Isto é intercalado com três reservas florestais, nomeadamente Katombora,  
Simonga e Livingstone. Rumo ao sul, o Parque Nacional Mosi-ao-Tunya da Zâmbia faz fronteira com o Rio Zambeze  
e é flanqueado pelos Parques Nacionais de Zambeze e Victoria Falls, com uma pequena, mas significativa  
secção de terra de livre acesso que separa os dois Parques Nacionais do Zimbabwe. O Parque Nacional  
de Victoria Falls é flanqueado pela Área de Gestao de Caça Chidobe ao sul, e por terra de livre  acesso  
no lado da Zâmbia. O Parque Nacional de Zambeze fica ao lado da Área Safari Matetsi no oeste, a Reserva  
Florestal de Panda-Masuie no sul, e a terra de livre acesso no oeste. Como um dos principais destinos  
turísticos da região é servida por dois aeroportos internacionais e duas estradas principais, tanto  
na Zâmbia como no Zimbabwe.

A Figura 6 mostra que a pegada humana está mais concentrada nesta ADFS, com alta densidade populacional,  
grande número de assentamentos humanos, desenvolvimento agrícola, desmatamento, turismo e desenvolvimento  
de infra-estruturas. Apesar da concentração de actividades humanas, a ADFS é importante para  
a migração dos animais selvagens, como os animais bebem do e atravessam o Rio Zambeze,  
sobretudo na estação seca.
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4.4.2. Análise Situacional 
Questões e desafios principais 
Muitos dos desafios que enfrentam esta ADFS são  
diretamente ligados à alta densidade populacional e à 
economia ligada ao turismo; outros se relacionam com 
o objectivo de criar ligacoes ecológicas em áreas que 
atravessam terras de livre acesso. Os principais desafios 
podem ser resumidos como segue:

 < Tem vindo a criar-se a poluição ambiental como 
resultado da eliminação inadequada de resíduos e 
infra-estruturas de saneamento, especialmente em 
áreas urbanas e turísticas.

 < Elevado nível de desmatamento, causado pela  
procura de madeira para a construção e combustível 
em áreas urbanas e turísticas

 < Rotas migratórias dos animais selvagens são impedidas  
por infra-estruturas mal planeadas e populações  
humanas.

 < O turismo está a enfrentar problemas por causa  
do aumento na urbanização e a experiência turística  
poderia deteriorar se o turismo e outros  
desenvolvimentos não forem abordados de uma  
maneira considerada 

 < Ordenamento do território entre os países é  
incompatível causando desafios na gestão de animais 
selvagens, a conservação de habitats e biodiversidade  

 < O envolvimento das comunidades no turismo  
poderia ser melhorado através de planeamento e  
co-gestão melhorados.

 < O ordenamento do território é mal mapeado 
não obstante os planos de cidades e mapas serem  
disponíveis dos escritórios governamentais

 < Os acordos de co-gestão entre o governo e as  
autoridades tradicionais, serão essenciais se forem 
criadas ligações ecológicas a partir de Katombora, 
através de reservas florestais Simonga e Livingstone, 
levando eventualmente à Mosi Oa Tunya.

Mecanismos institucionais em vigor
Existem vários exemplos de cooperação transfronteiriça 
entre os países parceiros nesta ADFS. Esta lista não é 
exaustiva, mas ilustra algumas das áreas mais relevantes 
para a ATFC KAZA. Os exemplos incluem:

 < A Comissão do Curso de Água do Zambeze (ZAMCOM)  
reúne todos os cinco países parceiros da ATFC KAZA, 
bem como Malawi, Moçambique e Tanzânia. Tem 
como visão ser uma organização de gestão de água 
para toda a bacia hidrográfica do Rio Zambeze,  
conforme estipulado no Acordo ZAMCOM e  
elaborado em conformidade com o Protocolo  
Revisto da SADC sobre Cursos de Água  
Compartilhados de 2001.

 < Ao nível superior do governo, existem Comissões 
Permanentes Mistas de Cooperação que integram 
todos os países parceiros. As áreas em que os países 
podem cooperar são várias e incluem transportes 

e comunicação, irrigação e desenvolvimento dos  
recursos hídricos, educação, ciência e investigação, 
agricultura, etc.

 < Como parte da Convenção do Património Mundial,  
existem estruturas institucionais para a gestão do  
Património Mundial de Victoria Falls / Mosi-oa-Tunya.  
Estes operam em três níveis: Comité Misto de  Ministros,  
Comité Misto Técnico e um Comitê de Gestão  
Conjunta do Património Mundial. 

Projectos existentes na ADFS
 < A Iniciativa Tashinga apoia a Área Safari Matetsi e 
o Parque Nacional de Victoria Falls. O apoio tem 
vindo a incluir  fornecimento de equipamentos de  
comunicação e de energia solar, infra-estruturas e 
desenvolvimento turístico, e formação e selecção de 
fiscais.

 < Os projectos de Wildlife Horizons Trust incluem a 
reabilitação de animais selvagens feridos e órfãos, 
apoio no combate a caça furtiva e  assistência  
veterinária, projectos comunitários, e um programa 
infantil de educação para a conservação. 

 < A Unidade Contra a Caça Furtiva de Victoria Falls 
trabalha em estreita colaboração com a  Autoridade 
para a Gestao de Parques e Fauna selvagem do  
Zimbabwe e a Polícia da República do Zimbabwe 
relativamente a esforços  contra a caça furtiva. 
Eles patrulham uma área de 50km² em torno de  
Victoria Falls com 18 fiscais em tempo integral para  
combater a caça ilegal em todas as suas formas. A Unidade  
centra-se na remoção de armadilhas e a apreensão 
de caçadores comerciais e de subsistência, mas  
também  leva a cabo trabalho no sector de educação 
e  GCRN.

 < O Mukuni Development Trust foi desenvolvido em 
2003, na aldeia de Mukuni, perto de Livingstone. 
Utiliza-se a renda gerada através de passeios locais, 
mercados de artesanato e rafting no Rio Zambezi 
para melhorar o acesso à educação e saúde.

 < A Elephant Pepper Development Trust trabalha 
com agricultores para reduzir os impactos de curto  
prazo causados pela invasão de elefantes.  O seu 
 trabalho centra-se no desenvolvimento de  
estratégias, a criação de zonas-tampão, a queima 
de briquetes pimentões e à imposição de barreiras 
com camada de gordura chilli. A organizaçao tem 
sua sede em Livingstone e desenvolveu locais de  
demonstração na área e aos arredores, bem como 
trabalhar no Botswana, na Namíbia e no Zimbabwe.  

4.4.3.  Abordagem do Projecto 
Objectivos do projecto 
Face aos desafios que se verificam nesta ADFS, foram 
definidos vários objectivos de alto nível, como sendo:

 < Desenvolver o plano do ordenamento do território 
para melhorar a gestão da ADFS.
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 < Reduzir a poluição ambiental, promovendo a boa 
eliminação de resíduos e gestão de saneamento.

 < Reduzir o desmatamento, fornecendo fontes  
alternativas de combustível e materiais de construção.

 < Manter ou aumentar os actuais níveis de fauna  
selvagem e conservação do habitat, mitigando os 
conflitos do ordenamento de território .

 < Melhorar as condições sociais e económicas para as 
comunidades residentes na ADFS.

 < Melhorar a experiência turística através de um  
melhor planeamento e gestão.

 < Melhorar a acessibilidade da ADFS para os  
turistas com a atualização do posto fronteiriço entre a  
Zâmbia e o Zimbabwe. 

Condições críticas de sucesso
A fim de alcançar os objectivos do projecto, será 
necessário o seguinte:

 < Disponibilidade de recursos financeiros e  
humanos para realizar o mapeamento detalhado do  
ordenamento do território.

 < Acordo legal e colaboração prática entre os  
Governos das Repúblicas da Zâmbia e do Zimbabwe 
para reduzir os impactos negativos de assentamentos 
urbanos e peri-urbanos mal geridos.

 < Acordo legal e colaboração prática entre os  
Governos das Repúblicas da Zâmbia e do Zimbabwe 
para definir e administrar os níveis de turismo.

4.4.4. Actividades
A tabela que se segue resume as actividades que se  
avistam ser necessárias para alcançar os objectivos do 
projecto acima referidos. 
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ACTIVIDADE ORçAMENTO  
(USD) RISCOS PRIORIDADE

ORDENAMENTO DO TERRITóRIO 

Revisão e harmonização dos planos de gestão e  
desenvolvimento para os Parques Nacionais, conservações 
e Áreas da Gestão de Fauna selvagem  

100,000

AltaMapeamento detalhado do ordenamento do território, 
numa escala de 1: 25000  250,000

Atrasos causados pela burocracia do 
Governo  
Dificuldades em identificar consultores com 
os requisitos conhecimentos

Zoneamento detalhado do ordenamento do território 80,000

Zoneamento detalhado do ordenamento do território 250,000

SUBTOTAL MAPEAMENTO DO ORDENAMENTO DO 
TERRITóRIO 680,000

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Desenvolvimento de um sistema de comunicação  
transfronteiriça.
Pacotes de turismo conjunto.
Promoção, marketing e desenvolvimento de UNIVISA.
Harmonizaçao de politicas do turismo.
Sector Privado/business desenvolvimento.
Pacotes de desenvolvimento de Turismo conjunto bilateral.
Operações de desenvolvimento de Turismo conjunto 
bilateral.
Desenvolvimento de do guia de Turismo bilateral.
Educação de Tourism e treinamento.
Infraestrutura relacionada com o Turismo (ex. museus, 
centros culturais, monumentos, sítios de patrimónios).

2,945,000 Média

Desenvolvimento e uso da área de dispersão da vida 
selvagem (WDA) material de marketing materials (e.x: 
Sinalização e local de publicidade)

75,000 Estidlo e gestão de materiais inconsistente com 
a abordagem usada pelo Secretariado KAZA Média

SUBTOTAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 3,020,000

DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 

Desenvolvimento do Sistema de comunicação  
transfronteiriça.
Estudos de Feasibilidades.
Harmonização de politicas, legislação e desenvolvimentos 
de protocolos.
Desenvolvimento Colaborativos de Parques.
Desenvolvimento de Sinalização.
Equipamento Físico e apoio de infraestructuras  
ex:.Zambia-Zimbabwe desenvolvimento e remodelação da 
ponte.
centros de Interpretação.
Coordinação de Parques - office and facilidades de  
acomodação em ambos parques nacionais(PNs).
Desenvolvimento Bilateral de rios na ATFC ex: borcos, jet, 
e outros aquáticos.

1,000,000
1,700,000

Compra de equipamentos não  
acompanhada por formação ou incentivos 
para melhorar a comunicação  
transfronteiriça

Alta

SUBTOTAL DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 2,700,000

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES  

Apoio à medidas de mitigação, incluindo: conflict 
homem-Animal e a mudança do clima 1,000,000

Adopção limitada de subsistência por  
comunidades se esquemas de realce não
oferecer alternativas viáveis

Média
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ACTIVIDADE ORçAMENTO  
(USD) RISCOS PRIORIDADE

Desenvolvimento do esquema do meio de subsistência da 
comunidade, incluindo:
joint ventures entre as comunidades e investidores privados
investidores, conservação de agricultura, peixe ranching, 
creação reservas de peixe, horticultura, Turismo proriedade 
da comunidade e facilidades de
acomodação facilidades, comercialisação na NTFPs 
(parques nacionais transfronteiriça) etc.Uso de Turismo  
sustentável da UN WTO – Eliminando iniciativas de Pobreza.

5,000,000

Descontentamento na Comunidade devido 
à desigualdade em distribuição de recursos
O sucesso limitado de esquemas,  
devido à falta de consulta e participação da 
comunidade

Média

Regimes de capacitação baseados numa análise das  
necessidades locais, incluindo o desenvolvimento continuo 
organizado (finança, governança, conformidade legal, etc.).

1,000,000 Média

SUBTOTAL DE SUBSISTÊNCIA ENQUADRADA  
NA COMUNIDADE 7,000,000

GESTãO DOS RECURSOS NATURAIS 

Apoio às associações de gestão baseadas nas comunidades, 
dotando-as de regulamentos internos e estatutos  sociais. 140,000 Fraca coordenação e apoio das  

comunidades em geral Média

Elaboração de protocolos de controlo colaborativo dos 
recursos das áreas da dispersão de fauna selvagem e  
formação das comunidades  

80,000 Vários protocolos elaborados Média

Levantamentos áereos e terrestres  conjuntos da fauna 
selvagem. 
A serem realizadas duas vezes durante o PDI

500,000
Metodologia de contagem incompatível 
devido à ausência de coordenação entre 
os países 

Média

Definição conjunta de quotas e introdução de regras para o 
uso sustentável 20,000

Uso incompatíveis de terras contíguas  
dificultam o acordo em relação a quotas 
Leis nacionais divergentes impedem o 
acordo em relação a quotas
As comunidades não estão dispostas a  
observar quotas que não existiam e os 
modos de vida tradicionais são postos em 
causa   

Alta

Desenvolvimento da floresta de Dambwa. 100,000 Média

FRACA COORDENAçãO E APOIO DAS COMUNIDADES 
EM GERAL 840,000

ORçAMENTO TOTAL PARA A ADFS ZAMBEZE-MOSI OA 
TUNYA 14,240,000

4.5. Área de Dispersão de Fauna Selvagem Hwange-Kazuma-Chobe 

4.5.1. Descrição
Uma fronteira internacional percorre esta ADFS que se estende numa direcção norte-oeste:sudoeste, com o  
Zimbabwe situado a leste e Botswana a oeste.

Situada logo a oeste da fronteira é a principal estrada de  Kazungula-Nata. Esta é uma estrada arterial principal 
de tráfego comercial e turístico significativo e corre no meio de várias rotas de dispersão da fauna  
selvagem  que correm de leste a oeste entre os Parques Nacionais de Hwange, Kazuma e Chobe. Isto  
representa um desafio no ordenamento do território que é complicado mais ainda por um aumento nos  
desenvolvimentos agrícolas na região, especialmente nas redondezas de Pandamatenga. Existem propostas  
para expandir a agricultura montar uma vedação na área agrícola, desenvolver ainda mais a estrada  

tabela 3: Priorizam iniciativas de desenvolvimento e de orçamento estimativas para o Zambezi - Mosi Oa Tunya 
WDA (Zimbabwe, Zâmbia) 
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Kazungula-Nata e, possívelmente introduzir as ligações 
ferroviárias.

Existem várias outras áreas que são potencialmente  
incompatíveis no ordenamento do território.  
Usa-se as duas Áreas Safari Matetsi no Zimbabwe   
principalmente para a caça, mas elas ficam adjacentes às 
áreas comunais de agricultura do Botswana, tanto como 
concessões de turismo e a Reserva  Florestal de Kasane e  
Extensão. No Zimbabwe o Parque Nacional Kazuma Pan 
e a ponta no noroeste do Parque Nacional de Hwange fica  
adjacente à zonas agrícolas  no Botswana. Mais a sul,  
os ordenamentos do território são mais compatíveis,  
onde o Parque Nacional de Hwange faz fronteira com  
a Reseva Florestal Sibuyu e as Áreas de Gestão de Caça 
CT3 e CT5. Continuando na mesma direcçao, as áreas 

cultivadas do Districto de Tsholotsho convergem com as 
áreas comunais que ficam ao seu leste  os ordenamentos  
do território podem ser considerados como  
sendo relativamente compatíveis. A secção de linha  
veterinária afecta a ponta sul do Parque Nacional de 
Hwange e o Districto de Tsholotsho-isto é referenciado 
e orçamentado na ADFS de Hwange-Makgadikgadi-Nxai 
 Pan. Uma vedaçao à prova de búfalos separa o Parque 
Nacional de Hwange do Districto de Tsholotsho.   

A partir da Figura 5 a incidência de incêndios florestais 
naturais e antropogênicos registrados é de nível médio. 
Esta área faz parte do ecossistema da floresta Baikiae,  
intercalada com acácia  e dominada por  mopane mista  
e pastagens arborizadas. A Figura 5 sugere que a  
parte nordoeste do Parque Nacional de Chobe , a Reserva  

Figura 14: Área de Dispersão de Fauna Selvagem Hwange-Kazuma-Chobe 
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Florestal de Kasane e Extensão, Parque Nacional de  
Kazuma Pan e as Áreas Safari Matetsi têm um nível  
médio de incidência de incêndios. A área nas redondezas  
de Pandamatenga parece ser a mais densamente  
queimada. Como observação geral, a incidência de  
incêndios  parece ser maior no Botswana do que no 
Zimbabwe  apesar da maior densidade populacional 
humana no lado Zimbabweano. 

Os recursos hídricos são apenas sazonalmente disponíveis  
e os níveis de águas subterrâneas são vulneráveis. A escassez  
de água e forragem afecta tanto a fauna selvagem e os 
seres humanos durante a estação seca.

Em termos ecológicos, esta ADFS alberga mais de 100 
espécies de mamíferos e 400 espécies de aves. Existem 
várias rotas de dispersão da fauna selvagem importantes 
na ADFS , incluindo rotas documentadas para elefantes, 
leãos e outras espécies (Figura 3 e Figura 15). 

4.5.2. Análise Situacional 
Questões e desafios principais
A maioria dos desafios enfrentados nesta ADFS são ligados  
à co-existência de populações humanas e animais selvagens,  
a rede rodoviária, possível rede ferroviária e contínuos 
desenvolvimentos agrícolas. Estes são resumidas como 
segue:

 < Conflito entre humanos e fauna selvagem,  ocorrendo  
onde se converge os assentamentos humanos  
existentes e as rotas de dispersão da fauna  
selvagem ao longo da fronteira internacional, p.e. em P 
andamatenga

 < Desafios no ordenamento do território, tendo em  
conta a expansão de oportunidades para a agricultura,  
o turismo e desenvolvimento sócio-económico nas 
actuais rotas de dispersão da fauna selvagem.

 < gestao de incendios sobretudo na área de  
Pandamatenga, Parque Nacional de Kazuma Pan, 
Matetsi, Reserva Florestal de Kasane e a secçao  
nordestina do Parque Nacional de Chobe

 < escassez de recursos hídricos, tanto para as  
populações humanas e fauna selvagem 

 < potencial para o movimento restrito da fauna  
selvagem como resultado de uma possível expansão 
da estrada e do potencial ferroviário

Mecanismos institucionais em vigor 
Existem vários exemplos de cooperação transfronteiriça 
entre os países parceiros nesta ADFS. Esta lista não é 

exaustiva, mas ilustra algumas das áreas mais relevantes 
para a ATFC do KAZA. Os exemplos incluem:

 < O Projecto de Arte Rupestre da África Austral (SARAP) 
tem como objectivos: criar um impulso para a  
preservação, conservação, acessibilidade e gestão 
da arte rupestre na região da África austral; oferecer  
oportunidades de capacitação na gestão de arte  
rupestre local, conservação, interpretação, apresentação 
e guias especializadas turisticas; e reforçar os contactos e 
criar uma comunidade de  profissionais de arte rupestre 
em países da África Austral. No âmbito da ATFC KAZA, 
o Botswana, a Namíbia e o Zimbabwe participam no 
SARAP.

 < Ao nível superior do governo, existem Comissões  
Permanentes Mistas de Cooperação que integram todos 
os países parceiros. As áreas em que os países podem  
cooperar são várias e incluem transportes e comunicação,  
irrigação e desenvolvimento dos recursos hídricos,  
educação, ciência e investigação, agricultura, etc.

Projectos existentes na ADFS
Estes incluem, mas não estão limitados aos seguintes: 

 < A Zambezi Society em parceira com a Autoridade 
da Gestão dos Parques e da Fauna Selvagem do  
Zimbabwe e a Unidade de Conservação de Fauna  
Selvagem e Pesquisa( Universidade de Oxford) está 
a colher informação para avaliar o estatuto das  
populações de leopardos.      

 < No Vale do Zambezi do Zimbabwe, a CIRAD 
(o Centro Francês para a Pesquisa Agrícola no  
Desenvolvimento Internacional) vem trabalhando 
para promover a agricultura de conservação e está a 
explorar  novos sistemas de cultivo 

 < A Painted Dog Conservation em colaboração com 
a Autoridade da Gestão dos Parques e da Fauna  
Selvagem do Zimbabwe desenvolve actividades  
contra a caça furtiva, bem como programas de 
desenvolvimento comunitário e de sensibilização, 
com vista a proteger e aumentar o número de cães 
caçadores africanos no Zimbabwe, incluindo no 
Parque Nacional de Hwange e nas unidades de  
conservação vizinhas. 

 < Com o apoio da African Conservation Foundation, 
o Chobe Wildlife Trust trabalha com organizações  
locais para realizar pesquisas e gestão de  
conservação, bem como a realização de projectos de 
sensibilização e educação ambiental.

4.5.3.  Abordagem do Projecto 
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Objectivos do projecto 
Face aos desafios que se verificam nesta ADFS, foram 
definidos vários objectivos de alto nível, como sendo:

 < Desenvolver planos de ordenamento do território 
detalhados para melhorar a gestão da ADFS e ajudar 
com a co-existência de rotas da dispersão da fauna 
selvagem juntamente com planos de infra-estrutura, 
turismo e expansão agrícola.

 < Melhorar as condições sociais e económicas para as 
comunidades residentes na ADFS.

 < Reduzir a incidência de  conflitos entre humanos e 
fauna selvagem.

 < Melhorar a disponibilidade de recursos hídricos.
 < Melhorar a gestão de incêndios.

 
Condições críticas de sucesso
A fim de alcançar os objectivos do projecto, será 
necessário o seguinte:

 < Disponibilidade de recursos financeiros e humanos para 
realizar o mapeamento detalhado do ordenamento  
de território.

 < Acordo legal e colaboração prática entre o Botswana  
e o Zimbabwe  para gerir desenvolvimentos em  
infra-estruturas, turismo e agricultura, juntamente 
com rotas da dispersão da fauna selvagem existentes.

 < Disponibilidade de recursos financeiros para realizar  
desenvolvimentos em infra-estruturas, agricultura e 
turismo.

 < Disponibilidade de meios financeiros e técnicos para 
melhorar a disponibilidade de recursos hídricos.

 < Disponibilidade de recursos financeiros e humanos 
para investir em estratégias de mitigação de conflitos 
entre humanos e fauna selvagem.

4.5.4. Actividades
A tabela que se segue resume as actividades que se  
avistam ser necessárias para alcançar os objectivos do 
projecto acima referidos. 

ACTIVIDADE ORçAMENTO  
(USD) RISCOS PRIORIDADE

MAPEAMENTO DO ORDENAMENTO DO TERRITóRIO  

Revisão e harmonização dos planos de gestão e  
desenvolvimento para os Parques Nacionais, conservações 
e Áreas da Gestão de Fauna selvagem  

100,000

Atrasos causados pela burocracia do 
Governo 
Dificuldades em identificar consultores com 
os requisitos conhecimentos 
De acordo ao uso de mapeamento da terra
Dupla contagem e valor limitado de  
contagens de diferentes metodologias e 
dados

Alta

Mapeamento detalhado do ordenamento do território, 
numa escala de 1: 25000  250,000

Zoneamento detalhado do ordenamento do território 80,000

Contagens aéreas e terrestres comuns da vida selvagem - 
estabelecimento de linha de base no primeiro ano para uso 
imediato em mais amplo exercício de planeamento do uso 
da terra. Ajuste de linha de base na contagem de animais 
selvagens bienais apresentados na secção de Gestão de 
Recursos Naturais abaixo.

250,000

SUBTOTAL MAPEAMENTO DO ORDENAMENTO  
DO TERRITóRIO 680,000

DESENVOLVIMENTO TURíSTICO 

Desenvolvimento e uso da Área de Dispersão de Vida 
Selvagem Materiais de Promoção (exemplo Sinalização e 
Publicidade Local).

75,000 Estilos e Gestão de Materiais incompatíveis 
com a abordagem usado pelo Secretariado Média 

Apoio para o desenvolvimento da geração de renda via 
Estrada Hunters 100,000 Média 

Capacitação do Pessoal 75,000 Média 

SUBTOTAL  DESENVOLVIMENTO TURíSTICO 250,000

DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 

Apoio para os recursos hídricos existentes 500,000 Alta

Compra e apoio de equipamento de comunicação 200,000 Alta

Reabilitação de estradas e pistas 500,000 Alta

SUBTOTAL  1,200,000
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ACTIVIDADE ORçAMENTO  
(USD) RISCOS PRIORIDADE

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES  

Apoio para o desenvolvimento da geração de renda via 
Estrada Hunters 1,000,000

Adopção limitada de subsistência por  
comunidades se esquemas de realce não
oferecer alternativas viáveis

Média 

Apoio à medidas de mitigação, incluindo: conflict 
homem-Animal e a mudança do clima Desenvolvimento do 
esquema do meio de subsistência da comunidade,  
incluindo: joint ventures entre as comunidades e  
investidores privados investidores, conservação de  
agricultura, peixe ranching, creação reservas de peixe,  
horticultura, Turismo proriedade da comunidade e  
facilidades de acomodação facilidades, comercialisação na 
NTFPs (parques nacionais transfronteiriça) etc.
Uso de Turismo sustentável da UN WTO – Eliminando 
iniciativas de Pobreza.

5,000,000

Descontentamento na Comunidade devido 
à desigualdade em distribuição de recursos
O sucesso limitado de esquemas,  
devido à falta de consulta e participação da 
comunidade

Média 

Regimes de capacitação baseados numa análise das  
necessidades locais, incluindo o desenvolvimento continuo 
organizado (finança, governança, conformidade legal, etc.).

1,000,000 Média 

SUBTOTAL 7,000,000

GESTãO DOS RECURSOS NATURAIS 

Apoio às associações de gestão baseadas nas comunidades, 
dotando-as de regulamentos internos e estatutos  sociais 140,000 Apoio inadequadamente coordenado com 

o apoio comunitário Média 

Elaboração de protocolos de controlo colaborativo dos 
recursos das áreas da dispersão de fauna selvagem e for-
mação das comunidades  

80,000 Elaboração de protocolos diferentes Média 

Levantamentos áereos e terrestres  conjuntas da fauna 
selvagem. 
A serem realizadas duas vezes durante o PDI

500,000
Metodologia de contagem incompatível por 
causa da falta de coordenação transfron-
teiriça

Média 

Definição conjunta de quotas e introdução de regras para o 
uso sustentável 20,000

Ordenamento do território adjecente 
incompatível pode impedir o acordo sobre 
as quotas
Legislação nacional conflitante pode im-
pedir o acordo sobre as quotas
Comunidades sem vontade de aderir as 
quotas se nenhumas não tinham sido 
estabelecidas anteriormente e as maneiras 
tradicionais são contestadas   

Alta

Apoio para as equipas existentes da gestão de incêndios, 
incluindo a formação, consciencialização e equipamentos 500,000

O apoio não considera as diferenças entre 
os países no que respeita à gestão de 
incêndios
Incoerência entre os países quanto à apli-
cação da gestão de incêndios

Alta

Recrutamento do Pessoal, construção de alojamentos e 
compra de equipamentos. 300,000 Alta

Monitoramento da Vida Selvagem através do uso de 
telemetria. 300,000 Alta

SUBTOTAL 1,840,000

ORçAMENTO TOTAL PARA A ADFS DE HWANGE- 
KAZUMA-CHOBE 10,970,000

tabela 4: Priorizam iniciativas de desenvolvimento e de orçamento estimativas para o Hwange-Kazuma-Chobe 
WDA (Botswana, Zimbabwe) 
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Figura 15: ADFS Hwange-Makgadikgadi-Nxai 

4.6. Área de Dispersão de Fauna Selvagem de Hwange-Makgadikgadi 
-Nxai Pans  

4.6.1. Descrição
Esta Área de Dispersão de Fauna Selvagem abrange dois 
países, nomeadamente o Botswana e o Zimbabwe, com 
a maior incidência no Botswana.
BO Parque Nacional de Makgadikgadi Pans, no Botswana,  
está situado no extremo sul da Área de Dispersão de 

Fauna Selvagem. Com o Parque Nacional de Nxai Pan, 
estas salinas são entre os principais destinos turísticos  
na ATFC KAZA e oferecem algumas das melhores  
infra-estruturas turísticas (Figura 8). As salinas são  
alimentadas pelo Rio Nata (que nasce no Zimbabwe) 
e, em menor medida, pelo Rio Boteti, do Delta do  
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Okavango. O PN de Makgadikgadi Pans é contiguo ao PN 
de Nxai Pan no norte, e é flanqueado a leste e a sul pelas 
Áreas de Gestão de Fauna Bravia CT 10 e 11, e a oeste 
por terra comunal da qual está, em parte, separado por 
uma vedação secundária à prova de búfalos. A nordeste  
do PN de Makgadikgadi existem terras comunitárias e 
um importante Cordão Sanitário (vedação veterinária), 
uma característica importante da área. O maior Cordão 
Sanitário nesta ADFS começa perto da aldeia de Gweta, 
corre ao longo da fronteira oriental do PN de Nxai Pan 
e ao longo da fronteira sul de três Áreas de Gestão de 
Fauna Selvagem, as CTs 1, 2 e 5. A vedação prossegue 
ao longo da parte sul do PN de Hwange, intersecta a 
vedação à prova de búfalos em Sepako e contorna o 
Districto de Tsholotsho.

Em termos de infra-estruturas rodoviárias, a área possui 
duas estradas principais, uma dos quais corre de leste 
a oeste a partir de Nata, atravessando Zoroga, Gweta e 
Phuduhudu em direcção a Maun, enquanto a outra é a 
estrada principal, paralela à fronteira entre o Zimbabwe  
e o Botswana, ligando Nata a Kazangula. Apesar da 
existência destas duas estradas principais, o acesso ao 
sul do PN de Hwange é limitado. Por esta razão, foram 
propostos um novo posto fronteiriço e um acesso  
rodoviário a Sepako, com uma estrada de ligação a partir 
de Nata, a leste das salinas.

Em termos do ordenamento do território, as actividades 
mais incompatíveis são a criação de gado e a dispersão da 
fauna selvagem. Um total de seis vedações secundárias 
à prova de búfalos cruzam a área de Makgadikgadi Pan, 
e o maior cordão sanitário localiza-se a norte das salinas. 
Os recursos hídricos em toda a ADFS apresentam grande 
vulnerabilidade, o que afecta tanto a fauna selvagem, 
como o gado e os seres humanos.
Ecologicamente, trata-se de uma ADFS muito  
importante, sobretudo para os grandes mamíferos 
como elefantes, búfalos e zebras. Na estação seca, as  
salinas são muito inóspitas, mas após as chuvas, são  
palco de importantes migrações de zebras, gnus e seus 
predadores; acolhem a chegada de aves migratórias, 
como patos, gansos e pelicanos brancos; e albergam uma 
das duas únicas colónias de reprodução de flamingos  
na África Austral. A Figura 3 e a Figura 16 ilustram a  
migração documentada de várias espécies entre o PN de 
Hwange e as salinas.

4.6.2.  Análise Situacional 
Questões e desafios principais 
Praticamente todas as questões que se registam nesta 
área estão ligadas à gestão de vedações, furos de água e 
rotas de dispersão da fauna selvagem.

 < movimento restrito de fauna selvagem devido 
à presença generalizada de vedações à prova de  
búfalos e o cordão sanitário, todos os quais exigem 
acção.

 < movimento restrito de fauna selvagem devido 
à presença de vedações desactivadas ainda por  
remover.

 < escassez de recursos hídricos nos PNs de Hwange, 
Nxai Pans e Makgadikgadi nas zonas intermédias.

 < Conflito entre humanos e fauna selvagem devido 
à utilização incompatível do solo, principalmente a 
pecuária e a dispersão da fauna selvagem.

 < gestão de incêndios em toda a ADFS face às 
condições áridas e a escassez de água.

Mecanismos institucionais em vigor 
Ao nível superior do governo, existem Comissões  
Permanentes Mistas de Cooperação que integram todos 
os países parceiros. As áreas em que os países podem  
cooperar são várias e incluem transportes e  
comunicação, irrigação e desenvolvimento dos recursos 
hídricos, educação, ciência e investigação, agricultura, 
etc.

4.6.3. Abordagem do Projecto
Objectivos do projecto
Face aos desafios que se verificam nesta ADFS, foram 
definidos vários objectivos de alto nível, como sendo:

 < Desenvolver planos detalhados de utilização do 
solo para melhorar a gestão da ADFS e promover a  
coexistência das rotas de dispersão da fauna selvagem 
e as fazendas de criação de gado. Será dada atenção 
especial à remoção ou realinhamento das vedações.

 < Melhorar as condições socioeconómicas das  
comunidades residentes na ADFS.

 < Reduzir incidência de conflitos entre humanos e a 
fauna selvagem.

 < Melhorar a disponibilidade de recursos hídricos.
 < Melhorar a gestão de incêndios.
 < Melhorar o acesso através da construção de estradas 
e postos de fronteira.

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020

41



A unique conservation, tourism and sustainable development partnership.

Condições críticas de sucesso
A fim de alcançar os objectivos do projecto, será 
necessário o seguinte:

 < Disponibilidade de recursos financeiros e humanos 
para realizar o mapeamento detalhado da utilização 
do solo.

 < Acordos legais e colaboração efectiva entre os  
governos do Botswana e do Zimbabwe para gerir 
empreendimentos em matéria de infra-estruturas, 
turismo e agricultura ao longo das actuais rotas de 
dispersão da fauna selvagem, dando especial atenção 
à remoção ou realinhamento das vedações.

 < Disponibilidade de recursos financeiros para realizar 
ou modificar os empreendimentos infra-estruturais e 
agrícolas.

 < Disponibilidade de meios financeiros e técnicos para 
melhorar a disponibilidade de recursos hídricos.

 < Disponibilidade de recursos financeiros e humanos 
para investir em estratégias de mitigação de conflitos 
entre humanos e a fauna selvagem.

4.6.4. Actividades
A tabela que se segue resume as actividades que se  
avistam ser necessárias para alcançar os objectivos do 
projecto acima referidos. 

ACTIVIDADE ORçAMENTO 
(USD) RISCOS PRIORIDADE

MAPEAMENTO DO ORDENAMENTO DO TERITóRIO 

Revisão e harmonização dos planos de gestão e  
desenvolvimento dos Parques Nacionais, coutadas e Áreas 
de Gestão da Fauna Selvagem. 

100,000

Alta

Mapeamento detalhado da utilização do solo numa escala 
de 1:25,000. 250,000

Atrasos causados pela burocracia do 
Governo 
Dificuldades em identificar consultores com 
os requisitos conhecimentos 

Zoneamento detalhado da utilização do solo. 80,000 De acordo ao uso de mapeamento da terra

Contagens aéreas e terrestres comuns da vida selvagem - 
estabelecimento de linha de base no primeiro ano para uso 
imediato no uso da terra mais larga exercício de  
planejamento. Laço de linha de base em contagens de 
animais selvagens bienais destaque na secção de Gestão de 
Recursos Naturais abaixo.

250,000
Dupla contagem e valor limitado de  
contagens de diferentes metodologias e 
dados

SUBTOTAL MAPEAMENTO DO USO DA TERRA 680,000

DESENVOLVIMENTO DE TURISMO

Desenvolvimento e uso de materiais de marketing da WDA
(Por exemplo, sinalização e publicidade local)

75,000 Estilo e gestão de materiais inconsistente com 
a abordagem usada por Secretariado KAZA Média

SUBTOTAL DESENVOLVIMENTO DE TURISMO 75,000

DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS

Apoio aos recursos hídricos existentes. 500,000 Baixa

Construção de uma nova instalação de acesso para o  
turismo em Sepako (sujeito à reabilitação, pelo ZimParks, 
da sua própria rede rodoviária).

1,500,000 Baixa

Apoio às discussões nacionais e transfronteiriças em relação 
ao futuro de cercas veterinários 150,000 Alta

SUBTOTAL DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 2,150,000
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ACTIVIDADE ORçAMENTO 
(USD) RISCOS PRIORIDADE

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

Apoio à medidas de mitigação, incluindo: conflicto 
homem-Animal e a mudança do clima. 1,000,000

A avaliação não foi realizada de forma 
participativa, resultando numa fraca  
apropriação pelas comunidades 
A caça furtiva e os conflitos entre humanos 
e fauna selvagem continuam se as  
iniciativas de desenvolvimento das  
comunidades não forem bem geridas 

Média

Desenvolvimento do esquema do meio de subsistência da 
comunidade, incluindo: joint ventures entre as comuni-
dades e investidores privados investidores, conservação de 
agricultura, peixe ranching, creação reservas de peixe, hor-
ticultura, Turismo proriedade da comunidade e facilidades 
de acomodação facilidades, comercialisação na NTFPs 
(parques nacionais transfronteiriça) etc.
Uso de Turismo sustentável da UN WTO – Eliminando
Iniciativas de Pobreza.

5,000,000

Descontentamento na Comunidade devido 
à desigualdade em distribuição de recursos

O sucesso limitado de esquemas, devi-
do à falta de consulta e participação da 
comunidade

Média

Programas de capacitação assentes na análise das  
necessidades locais. 1,000,000 Média

SUBTOTAL DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 7,000,000

GESTãO DOS RECURSOS NATURAIS 

Apoio às associações de gestão baseadas nas comunidades, 
dotando-as de regulamentos internos e estatutos sociais. 140,000 Média

Elaboração de protocolos de controlo colaborativo dos  
recursos na área de dispersão da fauna selvagem e  
formação das comunidades.

80,000 Vários protocolos elaborados Média

Contagens aéreas e terrestres conjuntas da fauna selvagem. 500,000
Metodologia de contagem incompatível 
devido à ausência de coordenação entre 
os países 

Média

Definição conjunta de quotas e introdução de regras para o 
uso sustentável. 20,000

Usos incompatíveis de terras contíguas 
dificultam o acordo em relação a quotas
Leis nacionais divergentes impedem o 
acordo em relação a quotas 
As comunidades não estão dispostas a  
observar quotas que não existiam e os 
modos de vida tradicionais são postos em 
causa 

Alta

Apoio às equipas existentes de combate a incêndios, a 
incluir formação, sensibilização, e equipamentos. 500,000

O apoio não considera as diferenças entre 
os países no que respeita à gestão de 
incêndios 
Incoerência entre os países quanto à  
aplicação da gestão de incêndios 

Alta

Monitoramento da Vida Selvagem através do uso de 
telemetria. 300,000 Média

Recrutamento do Pessoal, construção de alojamentos e 
compra de equipamentos. 300,000 Média

SUBTOTAL GESTãO DOS RECURSOS NATURAIS 1,840,000

ORçAMENTO TOTAL PARA A ADFS   
HWANGE-MAKGADIKGADI-NxAI PAN  11,745,000

tabela 5: Priorizam iniciativas de desenvolvimento e de orçamento estimativas para o Hwange-Makgadikgadi Pans-Nxai 
WDA (Botswana, Zimbabwe) 

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020

43Uma única parceria de conservação do turismo e desenvolvimento sustentável.



4.7. Área de Dispersão de Fauna Selvagem Khaudum – Ngamiland 

4.7.1. Descrição
O Botswana e a Namíbia partilham uma fronteira comum dividida por um importante cordão sanitário que corre 
de Norte a Sul e virando acentuadamente para leste ao longo do ‘pan handle’. A norte do pan handle situa-se o PN 
Luengue-Luiana em Angola.

Figura 16: Área de Dispersão de Fauna Selvagem Khaudum – Ngamiland 

O ordenamento do território mapeado é incompatível em ambos os lados da fronteira. Na Namíbia, o PN de 
Khaudum está contíguo a terras comunais a Sul e a Norte, que, por sua vez, levam ao PN de Bwabata e a Área 
Núcleo de Búfalos no nordeste. No lado do Botswana, todas as áreas protegidas da Namíbia fazem fronteira com 
ordenamnetos múltipos de território (NG 1, 2, 3, 7 e 11), com os assentamentos humanos de baixa densidade, 
campos aráveis e pastagem de gado generalizada. As zonas NG 1, 2, 3 e 4 são classificadas para actividades de 
fauna selvagem geridas pelas comunidades numa área de exploração pecuária. A vedação que delineia a fronteira 
internacional é a característica mais importante nesta área.

Em termos de infra-estruturas, a parte norte da ADFS é servida pela estrada principal em sentido Oeste-Este entre  
Rundu e Katima Mulilo, enquanto a parte oriental é servida pela estrada em sentido Norte-Sul entre Popo e Tsau 
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que atravessa o Botswana para a Namíbia no posto  
fronteiriço de Muhembo. Existe um segundo posto  
fronteiriço em Dobe, a leste da unidade de  
conservação de Nyae na Namíbia, embora o  
acesso rodoviário seja considerado deficiente.  
Foram propostos postos fronteiriços adicionais e  
respectivas estradas de ligação no PN de Bwabwata, tanto na  
fronteira com o Botswana e com Angola.

Esta área alberga vários pontos de interesse para os turistas,  
mas tende a receber um número limitado de turistas. Os 
potenciais pontos de atracção turística em Ngamiland  
ocidental incluem a Área de Património Mundial de 
Tsodilo Hills, várias grutas e Aha Hills. Do lado da 
Namíbia, o PN de Khaudum e a unidade de conservação  
de Nyae-Nyae, rica em fauna selvagem sazonal,  
apresentam potencial turístico (Figura 9).

Em termos ecológicos, a ADFS é importante para a  
dispersão de elefantes, conforme ilustram as rotas de  
dispersão documentados (Figura 3 e Figura 17). Os  
elefantes migram de e para o PN de Khaudum e as 
Coutadas Comunais a sul de Khaudum para o PN de 
Bwabwata (e, possivelmente, para Angola), onde o rio 
Kavango pode ser acedido. Os elefantes pisam a vedação 
da fronteira entre a Namíbia e o Botswana e fazem a 
travessia pela ponta noroeste da Botswana. Passam por 
NG1/Khaudum, atravessando áreas desprotegidas com 
assentamentos Hambukushu espalhados na Namíbia 
até atingirem o centro do Parque Nacional Bwabwata  
Mahango.

Existem outras rotas de dispersão da fauna selvagem 
menos bem documentadas entre as zonas NG3 e 
4, no oeste do Botswana, e as zonas mais húmidas  
perto do Delta do Okavango, como NG25. Registam-se  
algumas rotas de dispersão bastante estreitas utilizadas por  
zebras, elefantes e outros animais próximas de Gumare e 
Ikoga, onde os animais atravessam as Áreas de Gestão de 
Fauna Selvagem NG7 e NG8. A oeste de Gumare foram 
documentados centenas de elefantes, búfalos e zebras, 
que atravessam os vales secos e salinas anualmente.

4.7.2. Análise situacional 
Questões e desafios principais
A maioria das questões que se registam nesta área  

estão ligadas ao Cordão Sanitário e seus efeitos para 
a dispersão de fauna selvagem, a incompatibilidade  
do ordenamento de território contíguo, e o  
subdesenvolvimento do turismo:

 < movimento restrito de fauna selvagem devido ao 
cordão sanitário.

 < gestão de incêndios sobretudo no interior e nas 
redondezas do Parque Nacional de Khaudum e nas 
fronteiras ocidentais de NGs 1 e 2 (Figura 5).

 < ausência de oportunidades socioeconómicas e  
potencial para agravar a incidência de conflitos entre 
humanos e a fauna selvagem.

 < escassez de infra-estruturas transfronteiriças em 
muitas partes da ADFS, o que dificulta o acesso e as 
oportunidades para as comunidades residentes e os 
turistas. 

Mecanismos institucionais em vigor 
Existem vários exemplos de cooperação transfronteiriça 
entre os países parceiros nesta ADFS. Esta lista não é 
exaustiva, mas ilustra algumas das áreas mais relevantes 
para a ATFC KAZA. Os exemplos incluem:

 < O Projecto de Arte Rupestre da África Austral  
(Southern African Rock Art Project – SARAP) visa:  
impulsionar a preservação, conservação, acessibilidade  
e gestão da arte rupestre na região da África Austral; 
oferecer oportunidades de capacitação em matéria 
de gestão, conservação, interpretação, apresentação 
e guias turísticos nos locais contendo arte rupestre; 
e reforçar os contactos e criar uma comunidade de 
profissionais de arte rupestre nos países da África 
Austral. Na ATFC do KAZA, o Botswana, a Namíbia e 
o Zimbabwe participam no SARAP.

 < Organizações Baseadas na Comunidade (OBC) que 
operam na área incluem as Associações Kyaramacan/
Teemashane e ≠heku.

Projectos existentes na ADFS
Estes incluem, mas não se limitam aos seguintes:

 < To O Programa dos Parques Nacionais da Namíbia 
é promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e do 
Turismo da Namíbia. Desenvolve acções nos PN de 
Bwabwata, Khaudum, Mudumu e Nkasa Rupara, em 
apoio do Programa GRNBC da Namíbia.

 < O Complexo de Khaudum Norte consiste num  
conjunto de unidades de gestão de recursos, incluindo  
as áreas de conservação comunitárias de George 
Mukoya e Muduva Nyangana e o Parque Nacion-
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ACTIVIDADE ORçAMENTO 
(USD) RISCOS PRIORIDADE

MAPEAMENTO DA UTILIZAçãO DO SOLO

Revisão e harmonização dos planos de gestão e  
desenvolvimento dos Parques Nacionais, coutadas e Áreas 
de Gestão da Fauna Selvagem. 

100,000
Atrasos causados pela burocracia do 
Governo 
Dificuldades em identificar consultores com 
os requisitos conhecimentos

Alta

Mapeamento detalhado da utilização do solo numa escala 
de 1:25,000. 250,000

Zoneamento detalhado da utilização do solo. 80,000 As per land use mapping

Contagens aéreas e terrestres comuns da vida selvagem - 
estabelecimento de linha de base no primeiro ano para uso 
imediato no uso da terra mais larga exercício de  
planejamento. Laço de linha de base em contagens de 
animais selvagens bienais destaque na secção de Gestão de 
Recursos Naturais abaixo.

250,000

A contagem dupla e o valor limitado de
contagens de diferentes metodologias e 
datas.

SUBTOTAL LAND USE MAPPING 680,000

DESENVOLVIMENTO DE TURISMO

Desenvolvimento e uso de materiais de marketing da WDA
(Por exemplo, sinalização e publicidade local)

75,000 Estilo e gestão de materiais inconsistente com 
a abordagem usada por Secretariado KAZA Medium

SUBTOTAL DESENVOLVIMENTO DE TURISMO 75,000

al Khaudum. Tem como missão promover acções  
conjuntas para reabilitar e gerir a fauna e flora da 
região, e orientar o desenvolvimento do turismo  
e da utilização de recursos para benefícios  
sociais, culturais e económicos através de uma gestão  
colaborativa das áreas de conservação comunitárias 
e os parques nacionais. O complexo ocupa uma área 
de aproximadamente 4.900km2 com cerca de 4.000 
habitantes.

 < O WWF trabalha em estreita colaboração com o 
governo da Namíbia e outros parceiros para apoiar 
a conservação nesta ADFS. Isto inclui o apoio a  
programas de conservação comunitários, o  
apoio à conservação da fauna selvagem, e o apoio ao  
acompanhamento dos movimentos dos elefantes 
e registar os efeitos das vedações, estradas e outras  
barreiras.

 < Em Ngamiland, no Botswana, o Conselho de ONGs 
apoia mais de 50 organizações da sociedade civil que 
participam em várias actividades, incluindo a GCRN 
e a conservação ambiental.

 4.7.3. Abordagem do Projecto
Objectivos do projecto
Face aos desafios que se verificam nesta ADFS, foram 
definidos vários objectivos de alto nível, como sendo:

 < Mapear o ordenamento de território e  
apresentar opções para a gestão da vedação,  
controlo de doenças e dispersão da fauna selvagem.

 < Facilitar a dispersão da fauna selvagem através da  
remoção ou realinhamento da vedação veterinária 

 < Reduzir a incidência de incêndios através do apoio à 
gestão de incêndios baseada na comunidade.

 < Reduzir os conflitos entre humanos e fauna selvagem 
e oferecer mais oportunidades socioeconómicas ao 
introduzir a GCRN.

 < Aumentar as oportunidades socioeconómicas e de 
turismo através do investimento em infra-estruturas.  
Foram elaboradas propostas específicas para este 
fim, que incluem a construção de novos postos  
fronteiriços entre o PN de Bwabwata e Angola, e entre  
o PN de Bwabwata e o Botswana.

Condições críticas de sucesso
A fim de alcançar os objectivos do projecto, será 
necessário o seguinte:

 < Disponibilidade de recursos financeiros e humanos  
para realizar o mapeamento detalhado do  
ordenamento do território.

 < Acordos legais e colaboração efectiva entre os  
governos do Botswana e da Namíbia para gerir  
empreendimentos em matéria de infra-estruturas, 
turismo e agricultura ao longo das actuais vias de  
dispersão da fauna selvagem, dando especial atenção 
à vedação veterinária.

 < Disponibilidade de recursos financeiros para realizar 
ou modificar os empreendimentos infra-estruturais e 
agrícolas.

 < Disponibilidade de recursos financeiros e humanos 
para investir em estratégias de mitigação de conflitos 
entre humanos e  fauna selvagem, e GRNBC.

4.7.4. Actividades
A tabela que se segue resume as actividades que se  
avistam ser necessárias para alcançar os objectivos do 
projecto acima referidos.
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ACTIVIDADE ORçAMENTO 
(USD) RISCOS PRIORIDADE

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

Promover o acordo sobre a remoção ou realinhamento de 
parte da vedação veterinária. 150,000 Alta

Modernização de posto de fronteira em Dobe. 1,500,000 Média

Compensação e construção de estrada de cascalho para 
Dobe - 5 km troço de estrada. 60,000 Alta

Atualizando portos de rotas de entrada e de acesso turismo. 2,000,000 Média

SUBTOTAL DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 3,710,000

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

Apoio à medidas de mitigação, incluindo: conflicto 
homem-Animal e a mudança do clima. 1,000,000

Adopção limitada de subsistência por 
comunidades se esquemas de realce não 
oferecer alternativas viáveis

Média

Desenvolvimento do esquema do meio de subsistência da 
comunidade, incluindo: joint ventures entre as  
comunidades e investidores privados investidores,  
conservação de agricultura, peixe ranching, creação 
reservas de peixe, horticultura, Turismo proriedade da 
comunidade e facilidades de acomodação facilidades, 
comercialisação na NTFPs (parques nacionais  
transfronteiriça) etc. Uso de Turismo sustentável da UN 
WTO – Eliminando Iniciativas de Pobreza.

5,000,000

Regimes de capacitação baseados numa 
análise das necessidades locais, incluindo 
o desenvolvimento continuo organizado 
(finança, governança, conformidade legal, 
etc.).

Média

Regimes de capacitação baseados numa análise das  
necessidades locais, incluindo o desenvolvimento continuo 
organizado (finança, governança, conformidade legal, etc.).

1,000,000 Média

SUBTOTAL COMMUNITY LIVELIHOOD ENHANCEMENT 7,000,000

GESTãO DOS RECURSOS NATURAIS

Apoio às associações de gestão baseadas nas comunidades, 
dotando-as de regulamentos internos e estatutos sociais. 140,000 Fraca coordenação e apoio das  

comunidades em geral Média

Apoio às associações de gestão baseadas nas comunidades, 
dotando-as de regulamentos internos e estatutos sociais. 80,000 Vários protocolos elaborados Média

Contagens aéreas e terres conjuntas da fauna selvagem. A 
serem realizadas duas vezes por ano pela duração do PDI. 500,000

Metodologia de contagem incompatível 
devido à ausência de coordenação entre 
os países 

Média

Definição conjunta de quotas e introdução de regras para o 
uso sustentável. 20,000

Usos incompatíveis de terras contíguas 
dificultam o acordo em relação a quotas
Leis nacionais divergentes impedem o 
acordo em relação a quotas 
As comunidades não estão dispostas a  
observar quotas que não existiam e os 
modos de vida tradicionais são postos em 
causa

Alta

Apoio às equipas existente de combate a incêndios, a  
incluir formação, sensibilização, e equipamentos. 500,000

O apoio não considera as diferenças entre 
os países no que respeita à gestão de 
incêndios 
Incoerência entre os países quanto à  
aplicação da gestão de incêndios

Alta

SUBTOTAL GESTãO DOS RECURSOS NATURAIS 1,240,000

ORçAMENTO TOTAL PARA A ADFS DE 
KHAUDUM-NGAMILAND 12,705,000

tabela 6: Priorizam iniciativas de desenvolvimento e as estimativas orçamentais para o Khaudum -Ngamiland WDA  
(Botswana, Namíbia)
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4.8. Projecto de Promoção do Investimento no Turismo

4.8.1. Descrição
Este trata-se de um projecto de turismo baseado na comunidade a ser promovido em toda a extensão da ATFC 
KAZA, assente na diversificação e comercialização de produtos. Aplica-se à totalidade da ATFC  KAZA e será  
promovido em cada uma das Áreas de Dispersão da Fauna Selvagem, bem como noutras áreas onde o turismo 
representa uma oportunidade.

4.8.2. Motivação
O objectivo geral é o de maximizar o aproveitamento do potencial turístico da ATFC KAZA, ao proporcionar  
mecanismos que incentivem os investidores a explorar e catalisar oportunidades comercialmente viáveis.

4.8.3. Análise Situacional
Existem indícios de uma tendência de crescimento do turismo na ATFC  KAZA mas a distribuição dos  
turistas é irregular. Regista-se uma concentração de turistas nos destinos emblemáticos de fauna selvagem e de  
turismo de aventura que são facilmente acessíveis e que oferecem infra-estruturas de nível aceitável (Figura 8) e são  
reconhecidos (por exemplo, Victoria Falls, o Delta do Okavango, Rio Zambeze). No entanto, conforme ilustram a 
Figura 18 e a Figura 19, a ATFC KAZA está dotada de um considerável número e diversidade de outras atracções 
naturais e recursos do património cultural ainda por promover.

Será necessário diversificar a base de produtos turísticos - no espaço, no tempo, por tipo, e por preço – para a ATFC 
KAZA poder atrair mais turistas, para que estes passem mais tempo aqui, visitem uma maior variedade de destinos 
e gastem mais na economia local.

Além da fraca diversificação dos produtos turísticos, os países parceiros da ATFC KAZA aplicam processos diferentes 
em matéria dos concursos e contratação pública, o que torna o clima de investimentos muito complexo e dissuade 
os eventuais investidores. Para planear, financiar e desenvolver produtos turísticos transfronteiriços, o sector privado 
necessita de um ambiente propício que responda a questões fundamentais como: impostos e incentivos; vistos; 
mão-de-obra e alvarás; registo do veículo; licenças e taxas cobradas aos operadores estrangeiros; e, exportação dos 
lucros.
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ACTIVIDADES 
ORçAMENTO 

(USD) 
RISCOS PRIORIDADE

Avaliação das boas práticas relativas a programas de  
concessão de investimentos na ATFC do KAZA e a nível 
mundial, incluindo a estrutura de programas de concessão, 
as prioridades de investimento do país, estruturas de acordos 
financeiros, opções de condições contratuais e processos de 
concurso.

60,000

 < Os países parceiros não estão dispostos a 
partilhar informações abertamente 

 < Complexidade e diversidade dos  
aspectos jurídicos e financeiros dificultam  
sobremaneira a harmonização e suscitam 
dúvidas por parte do sector privado, ou  
resultam em que o sector privado opte  
pelos países parceiros com climas de  
investimento mais favoráveis

 < O sector privado não está disposto a  
partilhar os lucros de forma aberta e  
transparente, criando desconfiança  
entre o sector privado, os governos e as c 
omunidades locais

 < Consultas deficientes com as comunidades 
resulta na ausência de apropriação 

 < Ausência de capacidades financeiras e  
empresariais a nível comunitário e do  
governo resulta na incapacidade de  
negociar a quota-parte equitativa dos 
benefícios

 < Guias de ´como fazer ‘e carteiras de  
investimento são muito básicas, ou inviáveis 
do ponto de vista financeiro, levando à fal-
ta de interesse do sector privado e/ou ao  
insucesso dos projectos

 < Falta de marketing e promoção das  
iniciativas resulta em sensibilização ou  
participação deficientes do sector privado

Média

Guia prático de ‘como fazer’ que inclua os princípios  
relativos às boas práticas, bem como ferramentas práticas 
e modelos.

50,000

Análise das lacunas nas políticas de boas práticas que  
incentivam o turismo sustentável. 50,000

Desenvolvimento de um protocolo comum relativo 
ao turismo sustentável para a ATFC do KAZA, linhas  
orientadores e ferramentas de ´como fazer´.

20, 000

Oficinas de Sensibilização, inclusive com órgãos de  
certificação das actividades turísticas 70, 000

Oficinas de formação sobre a aplicação da política e das 
linhas orientadoras com as equipas nacionais da ATFC 
do KAZA.

75, 000

Impressão e divulgação de políticas, ferramentas, linhas 
orientadoras e códigos. 50, 000

Desenvolvimento de carteiras de investimento para os 
produtos mais viáveis do ponto de vista económico e 
prioritários.
Marketing e promoção de oportunidades de  
investimento.

150, 000

TOTAL 525,000

tabela 7: Priorizam iniciativas de desenvolvimento e de orçamento estimativas para a Facilidade de Investimento do  
Turismo Projeto

4.8.4. Abordagem do Projecto 
Com o intuito de superar estes desafios, o projecto  
pretende desenvolver um guia prático que:

 < Documente os diferentes requisitos técnicos e legais 
para o investimento no sector turístico em cada país 
membro da ATFC KAZA; 

 < Liste e priorize as opções de produtos (em função da 
viabilidade comercial);

 < Forneça carteiras de investimento acompanhadas de 
estudos de viabilidade; e 

 < Ofereça orientações às equipas da ATFC KAZA em 
matéria da facilitação de investimentos e negociação 
de contratos e de concessões para a ATFC KAZA e 
investidores. 

 As actividades incluirão:
 < Uma análise das boas práticas relativas a programas 
de concessão de investimentos na ATFC KAZA e a 
nível mundial.

 < Manuais práticos de ´como fazer´ baseados nas 
boas práticas identificadas. Estes manuais conterão  
orientações sobre: processos de concessão, modelos 
de contratos/convites para apresentação de propostas;  
exemplos de manuais operacionais; instrumentos de 

M&A, inclusive do impacto directo e indirecto das 
concessões nas comunidades vizinhas; orientações 
sobre como desenvolver actividades turísticas e 
joint-ventures baseadas na comunidade.

 < Carteiras de investimento acompanhadas deplanos  
de negócios para as oportunidades de  
desenvolvimento priorizados.

 < Sensibilização quanto às oportunidades de  
investimento.

 < Intermediação na área dos investimentos.

Condições críticas de sucesso
 < A vontade, por parte dos governos da ATFC KAZA no 
sentido de serem abertos e transparentes em relação 
aos processos nacionais de contratação e concursos, 
impostos, etc.

 < O interesse das comunidades em empreendimentos 
turísticos.

 < A disponibilidade do sector privado para partilhar os 
lucros.

 < Recursos financeiros, técnicos e humanos para  
permitir que a equipa do ATFC KAZA procure  
investidores e obtenha um investimento equitativo.
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4.9 Facilidade Empresarial  
Comunitária para o Desenvolvimento 

4.9.1 Motivação
Muitas das comunidades que vivem em ATFC KAZA  
sofrem de falta de emprego oportunidades.  
Investimento, infra-estrutura e a prestação de serviços 
básicos também são muitas vezes limitados. Face a estes 
constrangimentos, as comunidades são mais propensos 
a sobre-explorar o seu ambiente imediato, com efeitos 
deletérios sobre a vida selvagem e os ecossistemas. Além 
disso, muitas comunidades rurais têm exposição limitada 
a trabalhar em parceria, seja este com o setor privado, 
civil organizações da sociedade, ou outras instituições

Este trata-se de um projecto de turismo baseado na  
comunidade a ser promovido em toda a extensão da 
ATFC KAZA, assente na diversificação e comercialização 
de produtos. Aplica-se à totalidade da ATFC  KAZA e será 
promovido em cada uma das Áreas de Dispersão da Fauna  
Selvagem, bem como noutras áreas onde o turismo  
representa uma oportunidade. Tendo em conta  
estes desafios, há margem para desenvolver um  
desenvolvimento empresarial baseada na comunidade  
facilidade para servir como um mecanismo de  
financiamento para a comunidade empresarial e  
oportunidades de desenvolvimento socioeconómico  
na ATFC KAZA uma instalação desse tipo poderia ter 
como alvo oportunidades de desenvolvimento da  
comunidade que se alinham com os objectivos  
estratégicos da TFCA KAZA e apoiar ainda mais os  
objectivos de desenvolvimento de cada um dos os  
governos dos países parceiros. A instalação pode ser 
feito para:

 < Sistemas agrícolas baseados no beneficio da  
comunidade, que abordar a produção de alimentos  
ea segurança alimentar através a introdução de sistemas  
agrícolas apropriados, melhorou práticas e tecnologias  
agrícolas. << Beneficiar a indústria do turismo,  
através da promoção das empresas de turismo de 
base comunitária ou serviço provedores.

 < Conservação ambiental Benefit eo da mesma  
administração e incluir projetos que dar prioridade à 
comunidade dos recursos naturais com base gestão 
e promover a melhoria sustentável uso de consumo 
dos recursos naturais locais.

 < Beneficiem a comunidade local através do  
fornecimento de apoio a iniciativas de subsistên-
cia alternativos sustentáveis quando consideradas 
necessárias devido à perda das comunidades de 
acesso aos recursos naturais.

 < Desenvolvimento da comunidade micro-empresa 
Benefit.

É necessário mais trabalho em termos de concepção, 
financiamento e gestão da presente instalação proposta, 
mas um orçamento provisório foi incluída com base em 
semelhante modelos em outros TFCAs.

4.9.2 Orçamento
Propõe-se que a facilidade de ser atribuída 6 milhões de 
dólares, ao executar mais de 3 anos, e ser igualmente 
dividido entre os cinco países parceiros.

 

5. Síntese do Orçamento 
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Total 
O orçamento total necessário para a próxima fase do desenvolvimento previsto 
de actividades transfronteiriços na ATFC KAZA encontra-se resumido de seguida. 
O Secretariado do ATFC KAZA conduzirá o aprofundamento de cada actividade 
proposta.

51Uma única parceria de conservação do turismo e desenvolvimento sustentável.



ORçAMENTO (US$)

ADFS do Rio Kwando 21,225,000

ADFS do Zambeze-Chobe 15,220,000

ADFS do Zambeze-Mosi oa Tunya 14,240,000

ADFS de Hwange-Kazuma-Chobe 10,970,000

ADFS de Hwange-Makgadikgadi-Nxai Pan 11,745,000

ADFS de Khaudum-Ngamiland 12,705,000

Projecto para a Facilitação da Circulação dos Turistas 595,000

Fundo para o Desenvolvimento de Empresas Baseadas na Comunidade 6,000,000

TOTAL 92,700,000

tabla 8: Total estimado de desenvolvimento Orçamento 

NOME DA ÁREA DE DISPERSãO DE FAUNA BRAVIA  
OU DESIGNAçãO DO PROJECTO 

ATFC KAZA  –– Plano Director de Desenvolvimento Integrado, 2015-2020

52 Uma única parceria de conservação do turismo e desenvolvimento sustentável.



6. Conclusão
Este PDI Director pretende servir de documento orientador estratégico. O 
aproveitamento das Áreas de Dispersão da Fauna Selvagem apresenta uma  
estrutura que deve manter-se aplicável durante muitos anos e que poderá 
apoiar a evolução de toda a ATFC KAZA. O Secretariado da ATFC KAZA  
servirá de facilitador e coordenador do PDI Director. Garantirá a elaboração 
de projectos detalhados, o acompanhamento e avaliação das actividades, e a  
actualização do PDI Director à medida que a ATFC KAZA se vai desenvolvendo.   
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8. Contacts:

KAVANGO ZAMBEZI 
ÁREA DE CONSERVAçãO TRANSFRONTEIRIçA-SECRETARIA:

P. O. Box 821, 
Kasane, Botswana

Tel: +2679 625 1269. 
Fax: +267 625 1400

Email: info@kazatfca.org.bw
www.kavangozambezi.org

P A í S E S  P A R C E I R O S  D A D O S  P A R A  C O N T A T O

ANGOLA
Ministério da Hotelaria e Turismo,                   

Largo 4 de Fevereiro,         
Palácio de Vidro, 6°        

andar,  Luanda
Tel/Fax: +244 222 310 899 

BOTSWANA
Ministério do Meio     

Ambiente Vida Selvagem eTurismo
P/Bag BO 199 

gaborone                              
Tel: +267 364 7902
Fax: +267 391 4955                

  

NAMíBIA
Ministério do Ambiente e do Turismo, 

Troskie Edifício 1º Andar, 
Private Bag 13306,  

Windhoek 
Tel: +264 61 284 2335 
Fax: +264 61 229 936

ZâMBIA
Ministério do Turismo e Artes                  

Electra Casa AvªCairo 
P.O. Box 30575

Lusaka
Tel: +260 211 223 930
Fax: +260 211 223 930

ZIMBÁBUE
Ministério do Meio Ambiente Água e Clima

11º andar edifício Kaguvi
Canto Fourth Street e da Avenida Central

P. Bag 7753,Causeway,
 Harare

Tel: +263 4 701681/2/3
Fax: +263 4 252673
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inFOrmaçõeS
Secretariado da atFc do KaZa

KaZa tFca Secretariat
PO Box 821 Kasane Botswana

Tel:  +267 625 1332/1269/1452 Fax: +267 625 1400
Email: info@kazatfca.org.bw 


