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De onde nos acompanham?



1

Interprétation / Interpretação / 
Interpretação

1. Clique sobre o símbolo do globo. 
2. Seleccione o áudio em francês, 

espanhol, português ou inglês.

Volte a inscrever-se no Zoom e 
adicione o seu país e afiliação
• Clique em Zoom e adicione 

o seu país e a sua filiação

Zoom: instruções 



Facilitadores GWP e ASL

Diego Juffe Bignoli
Decisões sobre Biodiversidade e o Grupo 

de Especialistas em Conservação da 
Conectividade da UICN (CCSG)

Annika Keeley 
Centro de Conservação de Grandes 
Paisagens da UICN e Grupo de 
Especialistas em Conservação da 
Conectividade da UICN (IUCN CCSG)



O que temos feito até agora?

Chamada inicial

• Apresentação do projecto

• Visão geral e discussão das directrizes 
da UICN para a conservação da 
conectividade através de redes e 
corredores ecológicos 

Abril

Sessões de partilha de 
conhecimentos

• Dia 1: Planeamento de 
corredores verdes

• Dia 2: Governação de 
corredores ecológicos

Junho

Implementação



Passamos agora à 
implementação:

Como é gerida e controlada a 
conectividade?



Visão geral do ciclo de gestão 

adaptativa

Diego Juffe Bignoli 
Consultor do Banco Mundial e responsável pela tomada de decisões em matéria de biodiversidade

Grupo de Especialistas em Conservação da Conectividade da UICN
Apoiado por: Josh Noseworthy, Director Geral, Global Conservation Solutions



Ambiente 
regulamentar

Incorporar a conectividade nas 
políticas, programas e planos 
existentes.

Por exemplo: Apoiar práticas de 
conectividade amigáveis em paisagens 
agrícolas através de incentivos

Desenvolver novas políticas, 
programas e planos que 
incorporem a conectividade

Por exemplo, Projecto emblemático do 
Kenya Vision 2030: assegurar rotas e 
corredores de migração da vida 
selvagem

Escala do 
sítio ou 
paisagem

Incorporar a conectividade nos 
planos de gestão existentes

Por exemplo: estabelecer metas e objectivos 
relacionados com a conectividade num 
plano de gestão de áreas protegidas 
transfronteiriças

Criar um plano de gestão de 
conectividade

Por exemplo: desenvolver um plano de 
gestão de corredores ecológicos para ligar 
uma rede de áreas protegidas e OECMs.

Gestão e monitorização da conectividade: Por onde começar?



Alguns de vós já terão os vossos 
projectos com metas, objectivos 
e indicadores de conectividade.

Outros estão a pensar nisto 
agora ou terão de desenvolver 

planos em breve.

Há muitas formas de desenvolver 
um plano de gestão e 

monitorização; hoje vamos 
concentrar-nos na abordagem de 

gestão adaptativa.



A gestão adaptativa incorpora a investigação em 
acções de conservação.

Especificamente, é a integração da concepção, 
gestão e monitorização para testar 
sistematicamente os pressupostos a fim de se 
adaptar e aprender.

O que é a gestão adaptativa?

Fonte: Salafsky, Margoluis e Redford (2001). http://www.fosonline.org/wordpress/wp-
content/uploads/2010/06/AdaptiveManagementTool.pdf

O que é a gestão adaptativa?



✓ Estamos a tomar as medidas certas?

✓ Estamos a fazê-lo bem? 

✓ Estamos a conseguir o impacto desejado?

Questões-chave para uma gestão adaptativa



Fonte: Normas Abertas para a Prática da Conservação 4.0 (2020) 
https://conservationstandards.org/download-cs/  

Normas de conservação para a 
prática da conservação

• A gestão adaptativa está no seu cerne.

• Uma abordagem normalizada e 
globalmente acordada, desenvolvida ao 
longo de décadas pelas principais 
organizações de conservação.

• Normas abertas que se adaptam às 
suas necessidades e ao contexto local

• Amplos recursos materiais e 
oportunidades de formação em: 
https://conservationstandards.org/ 

https://conservationstandards.org/


Exemplo de projecto GWP: Conservação de bilros e espécies de presas através de parcerias público-privadas 
e gestão de conflitos entre humanos e onças-pintadas no Panamá. 

Resultados Indicadores Linha de base Objectivos a 
médio prazo

Objectivos de fim de 
projecto

Meios de verificação Pressupostos

Objectivo do projecto: Reforçar a capacidade de conservação da onça-pintada e a conectividade entre as principais áreas protegidas do complexo do Parque 
Nacional Chagres-Darien.
Componente 1: Conservação de espécies de jaguar e presas através da promoção da conectividade e da gestão de conflitos entre homem e vida selvagem
Resultado 1.1: Prova do 
conceito de conectividade 
focada na onça-pintada 
entre os parques nacionais 
de Darien e Chagres, 
demonstrada através de 
programas de compensação 
ambiental com 
financiamento privado e 
planeamento paisagístico 
integrado.

1. # de planos 
paisagísticos integrados 
que abordam as 
necessidades de 
conectividade entre os 
Parques Nacionais de 
Darien e Chagres. 

2.  Aumento da população 
de jaguar, como aumento 
da densidade por polígono 
convexo (110 km2 )* 3.

3.  Ha ocupada pela 
população jaguar

4. Aumento do stock de 
carbono florestal em 
terrenos restaurados 
(t/C/ha)

Os planos 
paisagísticos actuais 
não abordam a 
conectividade da 
onça-pintada

0,5-1,5/110 km2 na 
zona de intervenção 
do projecto

11.000 hectares

0 t/C/ha 

Preparação do 
projecto do Plano 
Paisagístico 
Integrado (1)

Linha de base (+) 5
(1,6-2,5 /110 km2 )

17.000 hectares

# t/C/ha

Elaboração e adopção 
do Plano Paisagístico 
Integrado final (1)

Linha de base (+) 10% 
(+)
(2,6-3,5 /110 km2 )

33.000 hectares

13,800 t/C/ha*** 

Cópia do Plano Paisagístico Integrado
Instrumento de adopção

Relatórios do censo da onça-pintada

O Jaguar conta a partir de polígonos 
convexos individuais
Fotografias de monitorização de câmaras 
no terreno
Relatórios de campo com mapas e 
coordenadas GIS

Relatórios de avaliação das existências de 
carbono

As instituições 
governamentais relevantes 
são firmes na adopção dos 
objectivos do projecto, o que 
levou à adopção do Plano 
Paisagístico Integrado.

O projecto é capaz de 
assegurar as competências 
técnicas necessárias para 
implementar com sucesso o 
censo, monitorização, análise 
de dados e relatórios sobre a 
densidade da onça-pintada e 
a área utilizada.

Os conhecimentos técnicos 
são assegurados para 
calcular correctamente a 
quantidade real de carbono 
melhorado.



Projecto Exemplo: Bacia do Baixo Rio Nicola (British Columbia, Canadá) - Plano de 
Recuperação da Conectividade: 2021 - 2031 

Fonte: 
https://www.fraserbasin.bc.ca/_Library/TR_Nicola/plan_lower_nicola_connectivi
ty_sept_2021.pdf

https://www.fraserbasin.bc.ca/_Library/TR_Nicola/plan_lower_nicola_connectivity_sept_2021.pdf


Estudos de caso sobre gestão e monitorização de corredores

BioCorridors for Good Living, Small Grants Programme (SGP, GEF e UNDP)
Anamaria Varea
Coordenador Nacional do Programa de Pequenas Subvenções no Equador

Caracterização, gestão e monitorização do corredor multi-uso 
do tigre
Dr. Prachi Thatte
WWF Índia

Governação para a Conservação da Onça Pintada - Sabanas 
del Yari e Guaviare 
(TBC)
Projecto Amazónia Sustentável para a Paz



Estudo de caso do Equador

Ana María Varea 
Coordenador Nacional do Programa 
de Pequenas Subvenções no 
Equador

BioCorridors for Good Living, Small Grants 
Programme (SGP, GEF e UNDP)



Programa de pequenas subvenções no Equador 
PPD/GEF/UNDP



Programa global



A ABORDAGEM GLOBAL DE R ES IL IÊNCIA DA I LHA DO SGP 

E  PROGRAMAÇÃO NO PACÍFICO E  OUTROS S I DS

Y O K O  W A T A N A B E

Apoio a iniciativas da sociedade civil com ênfase 
em organizações indígenas e camponesas. 

30 anos de trabalho no Equador

◦ Consolidação

◦ Replicabilidade

◦ Escalonamento

◦ Inovação

◦ Articulação

O PDP no Equador



Biocorredores para o 
Viver bem 



Mapa de biocorredores para 
uma boa vida 

Choco -
Esmeraldas

Jipijapa - Sancán

Chongon Colonche

Taisha

Condor Chuquiragua 
Cañari

Território Wao

Sumaco Yaku-Samay

Zuleta

Chimborazo

PSHA
Costa: floresta 
tropical húmida, 
floresta seca, 
mangues

Serra: páramo, 
floresta andina

Amazónia: 
Floresta tropical 
amazónica



Bio-Empresas

MAATO/Sócio Bosque

Acompanhamento de 

ONG

Projectos transversais

Universidades / 

Bolseiros
GreenCrowds

GADs/BBOs / OSC

MAG

Articulação de actores



Comité Directivo Nacional

Gabinete de Coordenação Nacional

Projecto 
Biocorredor

C. Gestão

Rede de 
Bioempreendedorism
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Estratégias operacionais: Comunidade do Conhecimento -
Fundo de Bolsas de Estudo - Divulgação e Advocacia -

GreenCrowds

Modelo de gestão FO7



O que é o 
SIMONA?

É um Sistema 
Participativo

Apoia o reforço 
das associações 
e organizações 
participantes.

Um 
instrumento 

que permite o 
fluxo contínuo 
de informação

Uma 
ferramenta 

para alimentar 
o processo de 

gestão 
participativa do 
conhecimento 

Reforçar o 
trabalho sobre 
a perspectiva 

do género

Sistema de Monitorização, 
Acompanhamento e Assistência 
Técnica - SIMONAA



• SIMONAA - relatório técnico exigido para os 

desembolsos a efectuar

• O relatório financeiro é incorporado no 

SIMONAA.

• O SIMONAA prevê orientações para a 

sistematização e comunicação

• Entradas de comunicação: blogue, notícias, 

notas, materiais, conhecimentos, publicações

• Sistematização: histórias, realizações, 

objectivos, processo vivido, registo 

fotográfico.

Aplicação SIMONAA



BIO-EMPRESAS 
A NÍVEL NACIONAL - FO7

• 411.418 hectares protegidos

• 12 bio-corredores

• 9 paisagens 

Número de 
áreas 

protegidas 

• 203 comunidades

• 14.998 participantes

• 7.383 mulheres participantes   

Número de 
comunidades 

e 
participantes

• 60 produtos comercializados

Número de 
produtos 

desenvolvidos
:

DESENVOLVIMENTO DA BIO-EMPRESA



Comunidades em acção, 
empenhadas na conservação

Um território para nós é um llacta, e o llacta inclui 
tudo, não deve ser visto apenas do ponto de vista 
ambientalista, para se regenerar como territórios é 
necessário compreender como tudo é um para a 

vida".
para compreender como tudo é um para a vida",

Testemunho de um líder da comunidade indígena, 
durante um dos workshops participativos.

www.ppd-ecuador.org.     

FB: @SGPEcuador e-mail: anamaria.varea@undp.org  

mailto:johana.jacome@undp.org




Índia

Dr. Prachi Thatte
WWF-Índia

Caracterização, gestão e monitorização 
do corredor multi-uso do tigre



Caracterização, gestão e monitorização 
de corredores de tigres multi-usos

Prachi Thatte WWF-Índia

Setembro 2022

© Rohan Jahagirdar



Corredores polivalentes

• A maioria das áreas fora das AP na Índia têm uma elevada pegada humana.

• Existem amplas evidências de que muitas espécies utilizam áreas para além dos 
seus habitats preferidos para dispersão (Athreya et al. 2014; Srivathsa et al. 
2019; Thatte et al., 2018; Chanchani et al. 2016). 

• A caracterização e monitorização dos corredores são essenciais para o 
planeamento e gestão da conservação com base em dados.

Prasenjeet Yadav



Desenvolver um entendimento multi-escala
Caracterização, gestão e monitorização

País - a coligação para 
os corredores da vida 
selvagem

Paisagem- WWF-Índia + parceiros 
paisagísticos específicos

Corredor - Equipas de 
paisagismo da WWF-
Índia



Escada do país: Coalizão dos Corredores da 
Vida Selvagem

WCB Research 
Foundation



Escada do país: Coalizão dos Corredores da 
Vida Selvagem

• Reforço do planeamento da conectividade para as 
reservas de tigres
• Análise das secções dos corredores dos planos de 

conservação dos tigres
• Seminários consultivos com o departamento florestal para 

identificar formas de melhorar os planos e desenvolver um 
quadro para incorporar mais ciência e os últimos 
desenvolvimentos nos planos.

• Perfis dos corredores
• Relatórios detalhados do estado dos corredores
• Delimitação de corredores
• Indicadores
• corridorcoalition.org



Portal de dados
corridorcoalition.org

Camadas de fundo
• Mapas de rua abertos
• Uso do solo Cobertura do solo
• Modificação humana
• Densidade populacional 

humana

Camadas de sobreposição
• Áreas Protegidas
• Caminho-de-ferro
• Estradas nacionais e estatais 

NCCI



Escala paisagística: Índia Central



Extensa base de dados de corretores
Terreno, características do 
habitat e pegada humana:

Tipos de floresta
Agricultura
Construído
Água doce

Quantidade de habitat
Fragmentação
Densidade do bordo
Heterogeneidade

Densidade populacional
% população tribal
Modificação humana
Aldeias
Luz nocturna
Infra-estruturas lineares
Minas



Extensa base de dados de corretores

Indicadores de 
conectividade

Conectividade 
estrutural e funcional

Conectividade das AP 
individuais e de toda a 
paisagem
(Brennan et al. 2022, 
Keeley et al. 2021).

Conectividade funcional inferida a partir de dados genéticos (Thatte et al. 2018).



Satpura - Corredor de Pench



Desenvolver um entendimento multi-escala
Gestão adaptativa e base de dados de perfis em directo

País - a coligação para os corredores da 
vida selvagem
• Recomendações para o reforço dos 

planos de conservação dos tigres
• Alcance proactivo
• Perfis e indicadores dos corretores

Paisagem- WWF-Índia + parceiros paisagísticos
• Estado dos corredores no ILC
• Promoção do planeamento regional
• Monitorização da conectividade de AP Corredor - Equipas de Paisagem WWF-

Índia
• Monitorização da conectividade
• Entradas de gestão específicas
• Envolvimento das partes 

interessadas 
• Administração comunitária



Agradecimentos

Escala da paisagem:
WWF-Índia, Rede de Conservação 
da Índia Central
IGCMC

Corredor Satpura-Pench: 
Equipa WWF-Índia CIL
Divisão de agricultura sustentável

Ligação com a vida 
selvagem



Estudo de caso Colômbia

Miguel Mejía 
Coordenador, 
Projecto Amazônia Sustentável 
para a Paz

Viviana Robayo 
Estratégia de comunicação e 
educação,
Projecto Amazónia Sustentável 
para a Paz

Wilfredo Pachón
Sistemas Produtivos 
Sustentáveis, 
Projecto Amazônia 
Sustentável para a 
Paz



GOVERNAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA 

ONÇA-PINTADA

YARI E SAVANAS DO GUAVIARE



Parceiros:



1. Corredor Sabanas del Yari 

2. Replicação do Corredor de 
Guaviare

3. Recomendado pela 
Jaguares: advocacia baseada 
em valores sócio-ambientais

4. Recursos audiovisuais e 
didácticos

CORREDORES DE PROTECÇÃO DA ONÇA-
PINTADA

YARI - GUAVIARE 

Redes de governação sócio-ecológica
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Para uma governação ambiental no território



CONTEXTO ACHIEVEMENTO
S

• Conflito Social e Armado -
Construção da Paz

• Informalidade da posse da 
terra

• Desmatamento

• Tradição de normas de 
conservação baseadas na 
comunidade - Soc.

• Organizações de primeiro, 
segundo e terceiro nível em 
gestão territorial.

• Legitimidade e 
reconhecimento pelas 
comunidades das suas 
organizações sociais.

VISÃO PARTILHADA DO TERRITÓRIO: Acordo intergeracional para a 
conservação da onça-pintada nas savanas Yari

ZONAS DE OPORTUNIDADE PARA CONSERVAÇÃO: consulta 
entre as organizações e o projecto

ACORDO DE COMPROMISSO PAP: assinado pelos chefes de 
família, endossado pelas CVX e organizações sociais.

DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO: estratégia de conservação, 
restauração e produção sustentável assinada pelas 
organizações e pelo Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal de La Macarena.

1

5
Reforço da capacidade de acompanhamento dos 
acordos: conselho comunitário, comités 
femininos e ambientais

EM 
PROCESSO



Acordo assinado entre as novas gerações e organizações sociais em Novembro de 
2019 e ratificado em Novembro de 2021, no Festival Jaguar.



As famílias e organizações Yari unem-se e comprometem-se com as suas novas gerações 
para conservar a onça-pintada e toda a natureza da qual ela depende.





A Macarena

San Vicente 
del Caguán

Sob 
Recreação

Palestina

El Yari

El Recreo

Morrocoy Superior

Cidade de 
Yari

Nova 
Esperança

Jericó

Yari 
Paradises

La Tunia

Éden de 
Tigre

El Triunfo

Piscinas

A Camuya

Alta 
Gracia

Chiribiquete NP

Tinigüa 
NP

Parque Nacional 
Serranía de La 

Macarena

45
Famílias - Rede 
de 
Abastecimento 

Conectividade biocultural nos corredores da onça-pintada

Espécies de aves gravadas

394

90
Lotes PNMB

Instituições de educação 
rural (28 sítios)

Sítios de referência para 
a coexistência da onça-

pintada 
<all other values>

Tipo

Y Aves

n Escuela

Predios de trabajo

Veredas

Áreas Protegidas

n Centros educativos

Sabanas Naturales

Límite municipal

Corredores propuestos

Fragmentos de gran importancia para el jaguar



Ferramentas anti-
predatórias

Ponto de monitorização de aves

100
Espécies de aves 

gravadas

1
99

8

Armadilha 
fotográfica

Lote de 
Monitorização 
de Palmeiras 



Assistência técnica e extensão rural para a 
coexistência com a onça-pintada e sua fauna 
associada.



CORREDOR 
PRIORITÁRIO 
DA ONÇA-
PINTADA 
GUAVIARE

*Experiência 
de replicação

82 milhões 
de hectares
5 sectores



Parque Nacional Serranía 

de Chiribiquete ***

SLL

* SLL = RFPN Serranía La Lindosa

** RFPN = Reserva Florestal Nacional Protegida
*** Sistema Nacional de Parques Naturais da Colômbia

PNN Sierra de La 

Macarena ***

RNN Nukak ***

Resultados de foto-trapping

Reserva Indígena 

Nükak Makú

GUAVIARE

= câmaras fotográficas (53)

OBJECTIVO

34,183 imagens com 
animais

57 mamíferos, 43 aves e 
um certo número de 
répteis (confirmado 
pela 

Presença de jaguar e 4 
espécies de felinos, um 
novo recorde para a 
região, Galicitis vitata

Interface: Wildlife Insights.





ANÁLISE...

SLL

Espécie alvo:



Corredor

Área de estudo

ACTIVIDADE

Resumo dos resultados com o Jaguar
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ANÁLISE...



GOVERNAÇÃO SÓCIO-INSTITUCIONAL

JAC
FOLHAS 
DA FUGA

Com apoio técnico 
na monitorização 
da biodiversidade 
de:

Líder institucional:



Estratégia para a promoção dos bens e serviços do corredor 

com base na rastreabilidade e monitorização. 



Aprenda as histórias por detrás dos cuidados e 
monitorização da onça-pintada na Amazónia colombiana.

A onça-pintada e as 
florestas amazónicas

PNUD

Os residentes de Guaviare 
concordam em proteger o 

Jaguar

Canal 13 televisão



https://youtu.be/YdUbt9nkj00



Episódio um História das Normas Comunitárias https://soundcloud.com/el-yari-despierta/1-emision-el-yari-

despierta

Episódio dois Cuidar da onça-pintada https://soundcloud.com/el-yari-despierta/2-emision-conservando-el-

jaguar-1

Episódio três A nossa vida selvagem: https://soundcloud.com/el-yari-despierta/3-emision-nuestra-fauna

Episódio quatro As Nossas Florestas https://soundcloud.com/el-yari-despierta/4-emision-nuestros-bosques

Episódio cinco "Learning to Live Together" https://soundcloud.com/el-yari-despierta/5-emision-aprendiendo-

a-convivir

Episódio seis Pecuária da região https://soundcloud.com/el-yari-despierta/sexta-emision-ganaderias-de-la-

region

Episódio sete Pecuária da região II https://soundcloud.com/el-yari-despierta/7-emision-ganaderias-de-la-

region-ii

Episódio oito "Livestock and Nature" https://soundcloud.com/el-yari-despierta/8-emision-ganaderias-

sostenible

Episódio nove Histórias de Sucesso https://soundcloud.com/el-yari-despierta/9-emision-casos-exitosos

Episódio dez Community Monitoring https://soundcloud.com/el-yari-despierta/decima-emision-monitoreo-

comunitario

Episódio uma vez Conservação e Acções Concretas https://soundcloud.com/el-yari-despierta/11-emision-

conservacion-y-acciones

Episódio doze Final da Temporada https://soundcloud.com/el-yari-despierta/12-emision-conservacion-y-

acciones-concretas

DOZE episódios dedicados a viver com o JAGUAR

https://soundcloud.com/el-yari-despierta/1-emision-el-yari-despierta
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/2-emision-conservando-el-jaguar-1
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/3-emision-nuestra-fauna
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/4-emision-nuestros-bosques
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/5-emision-aprendiendo-a-convivir
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/sexta-emision-ganaderias-de-la-region
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/7-emision-ganaderias-de-la-region-ii
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/8-emision-ganaderias-sostenible
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/9-emision-casos-exitosos
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/decima-emision-monitoreo-comunitario
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/11-emision-conservacion-y-acciones
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/12-emision-conservacion-y-acciones-concretas


Conectividad
e biocultural

Desenho dos estudantes da IER San José de Caquetanía no primeiro Festival Jaguar (21 e 22 de Novembro de 2019).



Exercício interactivo: Gestão adaptativa

Annika Keeley 
Centro de Conservação de Grandes 
Paisagens da UICN e Grupo de 
Especialistas em Conservação da 
Conectividade da UICN (IUCN CCSG)



Exercício interactivo: Gestão adaptativa



Exercício interactivo 

Objectivos
• Conhecer os elementos de um Plano 

de Gestão Adaptativo.

• Discutir indicadores para 
monitorização da conectividade

Exercício interactivo: Gestão adaptativa



Exercício interactivo: Instruções  

Construir uma tabela de gestão adaptativa

1. Junte-se a um grupo de trabalho
2. Primeiro: conhecerem-se uns aos outros!
3. Abrir Google Sheet
4. Rever o cenário do projecto
5. Atribuir um anotador para preencher a tabela 

e partilhar o ecrã
6. Discutir os elementos em falta e preencher a 

tabela. 
7. Preencher a 3ª fila se o tempo o permitir

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo 

Objectivos Objectivos Resultados esperados Categoria de 
controlo

Indicadores Nível de 
activação 
(relacionado com 
indicadores)

Possível resposta de 
gestão

Painel de gestão adaptável

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo 

Objectivos Objectivos Resultados esperados Categoria de 
controlo

Indicadores Nível de 
activação 
(relacionado com 
indicadores)

Possível resposta de 
gestão

Painel de gestão adaptável

Uma tabela de gestão adaptativa pode também precisar de incluir colunas para a 
linha de base, métodos de monitorização, cronogramas de monitorização, quem 
está a fazer a monitorização.  

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo 

Objectivos Objectivos Resultados esperados Categoria de 
controlo

Indicadores Nível de 
activação 
(relacionado com 
indicadores)

Possível resposta de 
gestão

Declarações gerais 
propondo soluções 
gerais

Manter ou 
melhorar a 
conectividade 
estrutural entre 
áreas protegidas

Painel de gestão adaptável

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo 

Objectivos Objectivos Resultados esperados Categoria de 
controlo

Indicadores Nível de 
activação 
(relacionado com 
indicadores)

Possível resposta de 
gestão

Declarações gerais 
propondo soluções 
gerais

Declarações 
específicas, 
quantitativas e 
narrativas dos 
resultados 
desejados que 
permitem a 
avaliação

Manter ou 
melhorar a 
conectividade 
estrutural entre 
áreas protegidas

Proteger os 
pequenos espaços 
naturais que 
restam

Painel de gestão adaptável

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo 

Objectivos Objectivos Resultados esperados Categoria de 
controlo

Indicadores Nível de 
activação 
(relacionado com 
indicadores)

Possível resposta de 
gestão

Declarações gerais 
propondo soluções 
gerais

Declarações 
específicas, 
quantitativas e 
narrativas dos 
resultados 
desejados que 
permitem a 
avaliação

Resultado: Proteger 
formalmente as 
restantes áreas naturais 
do corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

Manter ou 
melhorar a 
conectividade 
estrutural entre 
áreas protegidas

Proteger os 
pequenos espaços 
naturais que 
restam

Resultado: Proteger 
formalmente as 
restantes áreas naturais 
do corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

Painel de gestão adaptável

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo 

Objectivos Objectivos Resultados esperados Categoria de 
controlo

Indicadores Nível de 
activação 
(relacionado com 
indicadores)

Possível resposta de 
gestão

Declarações gerais 
propondo soluções 
gerais

Declarações 
específicas, 
quantitativas e 
narrativas dos 
resultados 
desejados que 
permitem a 
avaliação

Resultado: Proteger 
formalmente as 
restantes áreas naturais 
do corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

Administrativo, 
físico, 
ecológico, 
social, outros

Manter ou 
melhorar a 
conectividade 
estrutural entre 
áreas protegidas

Proteger os 
pequenos espaços 
naturais que 
restam

Resultado: Proteger 
formalmente as 
restantes áreas naturais 
do corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

administrativo

Painel de gestão adaptável

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo 

Objectivos Objectivos Resultados esperados Categoria de 
controlo

Indicadores Nível de 
activação 
(relacionado com 
indicadores)

Possível resposta de 
gestão

Declarações gerais 
propondo soluções 
gerais

Declarações 
específicas, 
quantitativas e 
narrativas dos 
resultados 
desejados que 
permitem a 
avaliação

Resultado: Proteger 
formalmente as 
restantes áreas naturais 
do corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

Administrativo, 
físico, 
ecológico, 
social, outros

Como é medido 
o progresso em 
direcção aos 
objectivos?

Manter ou 
melhorar a 
conectividade 
estrutural entre 
áreas protegidas

Proteger os 
pequenos espaços 
naturais que 
restam

Resultado: Proteger 
formalmente as 
restantes áreas naturais 
do corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

administrativo # Número de 
adesivos 

O 

# Número de 
hectares 
protegidos

Painel de gestão adaptável

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo 

Objectivos Objectivos Resultados esperados Categoria de 
controlo

Indicadores Nível de 
activação 
(relacionado com 
indicadores)

Possível resposta de 
gestão

Declarações gerais 
propondo soluções 
gerais

Declarações 
específicas, 
quantitativas e 
narrativas dos 
resultados 
desejados que 
permitem a 
avaliação

Resultado: Proteger 
formalmente as áreas 
naturais restantes no 
corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

Administrativo, 
físico, 
ecológico, 
social, outros

Como é medido 
o progresso em 
direcção aos 
objectivos?

Nível ou limiar em 
que uma mudança 
de gestão é 
necessária

Manter ou 
melhorar a 
conectividade 
estrutural entre 
áreas protegidas

Proteger os 
pequenos espaços 
naturais que 
restam

Resultado: Proteger 
formalmente as áreas 
naturais restantes no 
corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

administrativo # Número de 
adesivos 

O 

# Número de 
hectares 
protegidos

10% de aumento 
do número de 
hectares protegidos 
por [ano]. 

O 

2 remendos 
adicionais 

Painel de gestão adaptável

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo 

Objectivos Objectivos Resultados esperados 
e resultados

Categoria de 
controlo

Indicadores Nível de 
activação 
(relacionado com 
indicadores)

Possível resposta de 
gestão

Declarações gerais 
propondo soluções 
gerais

Declarações 
específicas, 
quantitativas e 
narrativas dos 
resultados 
desejados que 
permitem a 
avaliação

Resultado: Proteger 
formalmente as áreas 
naturais restantes no 
corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

Administrativo, 
físico, 
ecológico, 
social, outros

Como é medido 
o progresso em 
direcção aos 
objectivos?

Nível ou limiar em 
que uma mudança 
de gestão é 
necessária

Medidas de gestão 
específicas a 
implementar se os níveis 
de desencadeamento 
não forem atingidos ou 
as metas não forem 
alcançadas

Manter ou 
melhorar a 
conectividade 
estrutural entre 
áreas protegidas

Proteger os 
pequenos espaços 
naturais que 
restam

Resultado: Proteger 
formalmente as 
restantes áreas naturais 
do corredor sempre que 
possível. 
Resultado: manter um 
aspecto da 
conectividade estrutural

administrativo # Número de 
adesivos 

O 

# Número de 
hectares 
protegidos

10% de aumento 
do número de 
hectares protegidos 
por [ano]. 

O 

2 remendos 
adicionais 

Aumentar o alcance dos 
proprietários privados, 
aumentar a angariação 
de fundos, aumentar o 
esforço para trabalhar 
com o governo local no 
zoneamento

Painel de gestão adaptável

Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo Exercício interactivo: Instruções 



Exercício interactivo Exercício interactivo: Instruções 



Salas de descanso 

Por favor seleccione o seu grupo linguístico preferido e 
seleccione "Join". Terá de reconfirmar a sua selecção, após o 
que será acrescentado ao salão. 
participantes francófonos, por favor permaneçam na sessão 
plenária. 

Seleccione o seu grupo linguístico preferido e clique em 
"Rejoindre". Terá de reconfirmar a sua selecção, após o que será 
acrescentado à sala de reuniões. Para os participantes 
francófonos, deve descansar na sala plenária. 

Por favor seleccione o seu grupo linguístico preferido e 
seleccione "Join". Terá de reconfirmar a sua selecção, após o 
que será acrescentado à sala de fuga. participantes francófonos, 
por favor permaneçam no plenário. 

Seleccione o seu grupo linguístico preferido e seleccione 
"Aderir". Terá de reconfirmar a sua selecção, após o que será 
acrescentado à sala de fuga. Para os participantes sem francês, 
por favor permaneçam no plenário. 

Salas de descanso 



Salas de descanso 

Template Excel: Grupo 1 TAB 
Template Excel: Grupo 2 TAB 
Template Excel: Grupo 3 TAB 
Template Excel: Grupo 4 TAB 

Template Excel: Grupo 5 TAB 
Francês, Inglês 3 Plenária

Salas de descanso



Agenda 

Sessão inaugural (Abril)

Planeamento e conectividade 
dos corredores

Gestão e conectividade dos 
corredores (Setembro)

Participação em Corredores e 
Conectividade (Outubro)

1
28 e 29 de Junho

• Planeamento espacial 

• Ferramenta de cartografia de corredores de vida selvagem

• Governação para a conectividade 

• Com apresentações de estudos de caso de todo o mundo 

Boas-vindas e introduções 
• Visão geral do ciclo de gestão adaptativa 
• Apresentações de casos de estudo 
• PERGUNTAS E RESPOSTAS 
• Actividade interactiva na gestão e controlo dos corredores 

(com discussões de grupo)
• Conclusão e próximos passos 

Agenda



Obrigado!

Por favor contacte as equipas GWP e ASL se tiver alguma dúvida.
gwp-info@worldbank.org & asl-info@worldbank.org 

mailto:gwp-info@worldbank.org

