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A redação de um plano de gestão tornou-se uma atividade incontornável para
todos os gestores de áreas protegidas. Infelizmente, se o exercício não for
realizado corretamente, os resultados esperados podem ser desanimadores.
O processo de elaboração de um plano de gestão deve satisfazer as
expectativas dos gestores da AMP, e ser realizado com método. 

Este guia foi redigido para apoiar os gestores das Áreas Marinhas Protegidas
da África Ocidental a elaborarem os respectivos planos de gestão. Ele
pretende ser um documento claro, conciso, e ilustrado com exemplos da
região. Articula-se em duas partes distintas. A primeira parte descreve as
grandes etapas de redação do documento ede constituição da equipa de
redação até àidentificação dos métodos de avaliação. A segunda parte,
denominada «plano de redação» ajuda o leitor a construir o seu próprio plano
de gestão, seguindo um modelo de base adaptável à sua situação. 
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Áreas do Património Comunitário (APC) 
Esta expressão designa espaços ocupados e utilizados
de modo tradicional por uma ou várias comunidades e
que são voluntariamente dedicados ou geridos, para
assegurar a conservação a longo prazo dos recursos
naturais e do património cultural. 

Área Marinha Protegida (AMP)
Ver a definição na página 5. 

Área Marinha Protegida Comunitária (AMPC) 
O termo « comunitário» precisa que a gestão deste
espaço é confiada às comunidades locais, em
colaboração com outros actores do território. 

Atividades 
Atividades são todas as operações implementadas pelo
gestor de um espaço protegido para atingir os objetivos
que foram prescritos no plano de gestão. 

Avaliação da eficiência de gestão 
Processo contínuo durante o qual o gestor é levado a
analisar o grau de realização dos objetivos da área
protegida e os impactos das atividades de gestão
implementadas no sítio. 

Balizagem
A balizagem de uma área protegida consiste na
materialização no terreno dos seus limites ou das
diferentes zonas de uso condicionado pela instalação
de marcos visíveis e identificáveis por todos: cartazes,
marcos ou trave da baliza em terra, ou bóias de
sinalização no mar. 

Comunicação 
A comunicação reune aqui todas as atividades
destinadas a transmitir informação aos diferentes
actores implicados sob todas as formas possíveis :
debates, programas de rádio, cinema-debate, teatro,
reuniões nas aldeias, etc. 

Concertação 
Neste guia, a concertação reune as atividades que
serão levadas a cabo ou empreendidas pela equipa de
redação para implicar os actores nas diferentes etapas
da redação do plano de gestão. 

Desafios
Um desafio de gestão é identificado pelo gestor e
outros actores implicados na gestão da área. Justifica
a implementação de medidas de conservação para
preservar ou restaurar habitats e paisagens notáveis do
sítio. 

Durabilidade financeira 
A durabilidade financeira de uma área protegida é
alcançada quando contribuições financeiras e perenes
são asseguradas a longo prazo e permitem a sua
gestão apropriada. 

Estado de referência 
Caracterizar um estado ou situação de referência
consiste na identificação sistematizada de
conhecimentos em diversas áreas, para constituir
pontos de partida, linhas de base, cuja evolução possa
ser seguida utilizando as mesmas metodologias. O
sistema deverá permitir o seguimentode um conjunto

de indicadores de gestão. Em geral, o gestor deve
dispor de estados de referência de carácter ecológico,
socioeconómico e cultural, três áreas vitais para a
gestão da área protegida. 

Estratégias 
As estratégias de gestão devem orientar o gestor
relativamente à implementação das atividades e devem
facilitar escolhas entre diferentes opções identificadas
para atingir os objetivos. 

Gestão 
A gestão de uma área protegida engloba todas as
atividades que devem ser implementadas para atingir
os seus objetivos. 

Gestão participativa 
Implicação das comunidades locais, dos utentes, da
administração, e de todos os outros actores
implicadosna gestão de uma área protegida.

Governação 
Acto ou efeito de governar. Exercício dos poderes de
administração e orientação de uma área protegida. O
termo governação refere-se sobretudo aos processos
de tomada de decisão. Definir a governação de uma
área protegida consiste em identificar e descrever o
modo de gestão, os processos de tomada de decisão
e as diferentes partes implicadas. nas 

Governação partilhada
Modo de gestão em que diferentes actores partilham
autoridade, tomadas de decisão e responsabilidade da
gestão de uma área protegida. 

Indicadores 
Um indicador permite medir de modo objetivo o grau de
realização de uma actividade ou de um objectivo, da
obtenção de um resultado. Através do seguimento de
um indicador é possível avaliar a evolução de uma linha
de base e identificar mudanças. Trata-seno âmbito deste
guia, de um instrumento de apoio à decisão que permite
medir a eficácia de gestão de uma área protegida. 

Objetivos específicos 
São estebelecidos com base na duração do plano de
gestão, com vista a atingir os objetivos globais. Têm
um caráter operacional. 

Objetivos globais 
Objetivos da área protegida a longo prazo. Visam um
estado ideal para o qual a gestão da área protegida
deverá conduzir, através da preservação da
biodiversidade e dos recursos naturais ou ainda do
melhoramento das condições de vida das populações. 

Opções 
As opções são as diferentes alternativas de que dispõe
o gestor de um espaço protegido para atingir um
objetivo. Cada opção é caraterizada no terreno por uma
atividade ou um grupo de atividades, que o gestor deve
avaliar em termos de viabilidade, de impacto, de
pertinência ou ainda de complementariedade para
orientar a sua escolha. 

Partes integrantes 
São todas as entidades (organismos ou pessoas)
interessadas pela gestão de uma área protegida. As
diferentes partes integrantes podem ter diversos
interesses e influências no processo de gestão. 

Plano de ação anual 
O plano de ação anual resulta do programa de trabalho
plurianual, e deve permitir planificar tecnica e
financeiramente a realização das atividades durante o
ano. 

Plano de gestão 
Ver a definição na página 7. 

Plano de negócios 
Ver a definição na página 46. 

Programa de trabalho plurianual 
O programa de trabalho plurianual é um elemento chave
do plano de gestão no sentido em que permite planificar
as atividades a médio prazo. Deve determinar o ritmo
de execução das actividades (periodicidade), a
responsabilidade de execução e os custos inerentes. 

Quadro lógico 
Instrumento de planificação de forma matricial que
permite colocar em coerência os objetivos entre eles e
com as atividades implementadas, e medir os
resultados atingidos graças à identificação de
indicadores. 

Reforço das capacidades 
O reforço de capacidades reune todas as atividades de
formação ou de apoio técnico, tendo como objetivo a
aquisição ou a melhoria das competências relativas à
gestão de um sítio. 

Seguimento 
Um seguimento, que seja ecológico ou sócio-
económico, é uma operação de aquisição de
conhecimento repetida no tempo que permite avaliar os
impactos das medidas de gestão e as mudanças
observadas. Os seguimentos fazem-se através da
avaliação da evolução de indicadores identificados antes
da realização dos estados de referência. , 

Valores 
Os valores de uma área protegida são as caraterísticas
notáveis do sítio que se procura preservar através da
sua gestão eficaz. Podem ser de ordem internacional,
nacional ou local. Tal como os desafios, os valores
estão na base da criação de uma área protegida. 

Visão 
A visão resume o objetivo geral da gestão de um sítio
numa única frase. 

Zonagem
Ordenamento e delimitação de diferentes zonas de
gestão no interior da área nas quais são implementadas
diferentes medidas de gestão e regras de uso e acesso.
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A redação de um plano de gestão tornou-se uma atividade incontornável para
todos os gestores de áreas protegidas. Infelizmente, se o exercício não for
realizado corretamente, os resultados esperados podem ser desanimadores.
O processo de elaboração de um plano de gestão deve satisfazer as
expectativas dos gestores da AMP, e ser realizado com método. 

Este guia foi redigido para apoiar os gestores das Áreas Marinhas Protegidas
da África Ocidental a elaborarem os respectivos planos de gestão. Ele
pretende ser um documento claro, conciso, e ilustrado com exemplos da
região. Articula-se em duas partes distintas. A primeira parte descreve as
grandes etapas de redação do documento ede constituição da equipa de
redação até àidentificação dos métodos de avaliação. A segunda parte,
denominada «plano de redação» ajuda o leitor a construir o seu próprio plano
de gestão, seguindo um modelo de base adaptável à sua situação. 
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Áreas do Património Comunitário (APC) 
Esta expressão designa espaços ocupados e utilizados
de modo tradicional por uma ou várias comunidades e
que são voluntariamente dedicados ou geridos, para
assegurar a conservação a longo prazo dos recursos
naturais e do património cultural. 

Área Marinha Protegida (AMP)
Ver a definição na página 5. 

Área Marinha Protegida Comunitária (AMPC) 
O termo « comunitário» precisa que a gestão deste
espaço é confiada às comunidades locais, em
colaboração com outros actores do território. 

Atividades 
Atividades são todas as operações implementadas pelo
gestor de um espaço protegido para atingir os objetivos
que foram prescritos no plano de gestão. 

Avaliação da eficiência de gestão 
Processo contínuo durante o qual o gestor é levado a
analisar o grau de realização dos objetivos da área
protegida e os impactos das atividades de gestão
implementadas no sítio. 

Balizagem
A balizagem de uma área protegida consiste na
materialização no terreno dos seus limites ou das
diferentes zonas de uso condicionado pela instalação
de marcos visíveis e identificáveis por todos: cartazes,
marcos ou trave da baliza em terra, ou bóias de
sinalização no mar. 

Comunicação 
A comunicação reune aqui todas as atividades
destinadas a transmitir informação aos diferentes
actores implicados sob todas as formas possíveis :
debates, programas de rádio, cinema-debate, teatro,
reuniões nas aldeias, etc. 

Concertação 
Neste guia, a concertação reune as atividades que
serão levadas a cabo ou empreendidas pela equipa de
redação para implicar os actores nas diferentes etapas
da redação do plano de gestão. 

Desafios
Um desafio de gestão é identificado pelo gestor e
outros actores implicados na gestão da área. Justifica
a implementação de medidas de conservação para
preservar ou restaurar habitats e paisagens notáveis do
sítio. 

Durabilidade financeira 
A durabilidade financeira de uma área protegida é
alcançada quando contribuições financeiras e perenes
são asseguradas a longo prazo e permitem a sua
gestão apropriada. 

Estado de referência 
Caracterizar um estado ou situação de referência
consiste na identificação sistematizada de
conhecimentos em diversas áreas, para constituir
pontos de partida, linhas de base, cuja evolução possa
ser seguida utilizando as mesmas metodologias. O
sistema deverá permitir o seguimentode um conjunto

de indicadores de gestão. Em geral, o gestor deve
dispor de estados de referência de carácter ecológico,
socioeconómico e cultural, três áreas vitais para a
gestão da área protegida. 

Estratégias 
As estratégias de gestão devem orientar o gestor
relativamente à implementação das atividades e devem
facilitar escolhas entre diferentes opções identificadas
para atingir os objetivos. 

Gestão 
A gestão de uma área protegida engloba todas as
atividades que devem ser implementadas para atingir
os seus objetivos. 

Gestão participativa 
Implicação das comunidades locais, dos utentes, da
administração, e de todos os outros actores
implicadosna gestão de uma área protegida.

Governação 
Acto ou efeito de governar. Exercício dos poderes de
administração e orientação de uma área protegida. O
termo governação refere-se sobretudo aos processos
de tomada de decisão. Definir a governação de uma
área protegida consiste em identificar e descrever o
modo de gestão, os processos de tomada de decisão
e as diferentes partes implicadas. nas 

Governação partilhada
Modo de gestão em que diferentes actores partilham
autoridade, tomadas de decisão e responsabilidade da
gestão de uma área protegida. 

Indicadores 
Um indicador permite medir de modo objetivo o grau de
realização de uma actividade ou de um objectivo, da
obtenção de um resultado. Através do seguimento de
um indicador é possível avaliar a evolução de uma linha
de base e identificar mudanças. Trata-seno âmbito deste
guia, de um instrumento de apoio à decisão que permite
medir a eficácia de gestão de uma área protegida. 

Objetivos específicos 
São estebelecidos com base na duração do plano de
gestão, com vista a atingir os objetivos globais. Têm
um caráter operacional. 

Objetivos globais 
Objetivos da área protegida a longo prazo. Visam um
estado ideal para o qual a gestão da área protegida
deverá conduzir, através da preservação da
biodiversidade e dos recursos naturais ou ainda do
melhoramento das condições de vida das populações. 

Opções 
As opções são as diferentes alternativas de que dispõe
o gestor de um espaço protegido para atingir um
objetivo. Cada opção é caraterizada no terreno por uma
atividade ou um grupo de atividades, que o gestor deve
avaliar em termos de viabilidade, de impacto, de
pertinência ou ainda de complementariedade para
orientar a sua escolha. 

Partes integrantes 
São todas as entidades (organismos ou pessoas)
interessadas pela gestão de uma área protegida. As
diferentes partes integrantes podem ter diversos
interesses e influências no processo de gestão. 

Plano de ação anual 
O plano de ação anual resulta do programa de trabalho
plurianual, e deve permitir planificar tecnica e
financeiramente a realização das atividades durante o
ano. 

Plano de gestão 
Ver a definição na página 7. 

Plano de negócios 
Ver a definição na página 46. 

Programa de trabalho plurianual 
O programa de trabalho plurianual é um elemento chave
do plano de gestão no sentido em que permite planificar
as atividades a médio prazo. Deve determinar o ritmo
de execução das actividades (periodicidade), a
responsabilidade de execução e os custos inerentes. 

Quadro lógico 
Instrumento de planificação de forma matricial que
permite colocar em coerência os objetivos entre eles e
com as atividades implementadas, e medir os
resultados atingidos graças à identificação de
indicadores. 

Reforço das capacidades 
O reforço de capacidades reune todas as atividades de
formação ou de apoio técnico, tendo como objetivo a
aquisição ou a melhoria das competências relativas à
gestão de um sítio. 

Seguimento 
Um seguimento, que seja ecológico ou sócio-
económico, é uma operação de aquisição de
conhecimento repetida no tempo que permite avaliar os
impactos das medidas de gestão e as mudanças
observadas. Os seguimentos fazem-se através da
avaliação da evolução de indicadores identificados antes
da realização dos estados de referência. , 

Valores 
Os valores de uma área protegida são as caraterísticas
notáveis do sítio que se procura preservar através da
sua gestão eficaz. Podem ser de ordem internacional,
nacional ou local. Tal como os desafios, os valores
estão na base da criação de uma área protegida. 

Visão 
A visão resume o objetivo geral da gestão de um sítio
numa única frase. 

Zonagem
Ordenamento e delimitação de diferentes zonas de
gestão no interior da área nas quais são implementadas
diferentes medidas de gestão e regras de uso e acesso.
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Prefácio
O objetivo deste documento é propor aos gestores das Áreas
Marinas Protegidas (AMP) na África Ocidental um guia para a
elaboração de seus planos de gestão. Foi elaborado na sequência
dum atelier de formação sobre os planos de gestão das AMP na
África Ocidental, organizado no Senegal de 27 de abril a 2 de maio
de 2008 com o apoio técnico e financeiro da Fundação Internacional
do Banco de Arguin (FIBA) no âmbito do Programa Regional de
Conservação da zona Marinha e Costeira na África Ocidental (PRCM).
Os participantes provenientes de vários países da África Ocidental
trocaram experiências e foram formados sobre os processos de
realização de planos de gestão. Cada etapa do processo foi
analisada e discutida, assim os participantes tiveram a possibilidade
de partilhar os seus comentários, os seus pontos de vista e as suas
experiências.

Na diferência dos guias mais gerais a quais se refere, este guia foi
elaborado para responder a duas expectativas :

ser um guia adaptado às Áreas Marinhas Protegidas,
onde as caraterísticas do meio marinho e litoral são
nitidamente abordadas ;

ser um guia adaptado às especificidades da África
Ocidental, onde as abordagens comunitárias e
participativas são preponderantes, e onde os desafios
socioeconómicos ligados à pesca são muito importantes.

Assim, a ideia dum guia surgiu dos participantes do atelier para res-
ponder a dois objetivos : fornecer um apoio metodológico aos
gestores, e permitir a harmonização dos planos de gestão na sub-
região e nomeadamente no âmbito da Rede regional de AMP na
África Ocidental (RAMPAO), para facilitar as trocas entre os gestores
e os parceiros.
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Este guia deve ajudar o leitor a construir o seu plano de gestão etapa por etapa.
Trata-se da ordem cronológica de redação de um plano de gestão, subdividida
aqui em seis etapas chaves. Cada etapa explica ao leitor quais são as atividades
chaves a conduzir. Assim, o leitor vai encontrar nele recomendações e exemplos
concretos levados a cabo nas AMP da sub-região. Uma parte metodológica,
denominada «planos de redação» sita no fim do documento, vai ajudá-lo assim a
redigir o seu próprio documento e a informar as rubricas correspondentes. Por
exemplo, durante a etapa 3 « diagnóstico do sítio », o documento apresenta as
atividades que podem ser levadas a cabo para recolher as informações (estudos,
inquéritos, etc.) e orienta o leitor sobre os tipos de informações necessárias. O
« plano de redação » vai guiar o leitor na redação. Ele vai propor capítulos que
poderão servir para a redação do plano de gestão (capítulo clima, capítulo
geologia, etc.).

Antes de começar qualquer atividade, recomenda-se ler todas as seis etapas afim
de ter uma ideia precisa do processo no seu conjunto. Em seguida, o leitor
procederá parte por parte, respeitando a ordem destas a fim de seguir a lógica
de construção de um plano de gestão. As diferentes rubricas propostas no « plano
de redação » são apenas indicativas, o redator poderá ignorar capítulos ou
aprofundar outros, em função das especificidades do seu sítio e dos dados de
que dispõe. No entanto, é importante respeitar o encadeamento lógico do
processo que é o seguinte : conhecimento do sítio – desafios de conservação –
objetivos de gestão - atividades de implementação.

Bem geridas, as AMP estão cada vez mais consideradas como instrumentos
robustos contribuindo para a conservação da diversidade biológica e para a gestão
duradoura dos recursos haliêuticos.

No entanto, a gestão eficaz das AMP é ainda hoje travada por um certo número
de constrangimentos ligados à natureza do meio marinho.

As AMP são em geral associadas a ecossistemas abertos, às vezes vastos, em
movimento e dinámicos, o que favorece a migração dos recursos e dos utentes.
A criação e a gestão das AMP sendo mais recentes do que as áreas terrestres, os
quadros e sistemas de gestão (recursos técnicos e financeiros, quadros
institucionais, etc.) são muitas as vezes inadaptados nos diferentes países da
região e devem se adaptar a estes novos instrumentos.

O nível dos conhecimentos científicos sobre os recursos marinhos é em geral
menos avançado do que sobre os ecossistemas terrestres, isto devido em grande
parte ao caráter relativamente recente e aos custos elevados das pesquisas no
meio marinho. Por outro lado, as riquezas do meio marinho são menos acessíveis

1 Como utilizar este documento ?

2 O contexto das AMP na África Ocidental
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do que as do meio terrestre, o que torna
mais difícil a quantificação dos benefícios. Por
fim, entre os constrangimentos ligados à gestão
das AMP, é preciso mencionar o problema da
balizagem dos limites e da fiscalização. O acesso às
AMP não estando sempre materializado por uma
barreira física, nomeadamente do lado marinho, estes sítios
são muitas vezes consideradas como « zonas abertas » com a
possibilidade de penetrar em todo lugar.

Se a maioria das AMP criadas nas últimas quatro décadas na África Ocidental
respondiam essencialmente às necessidades da conservação da biodiversidade e
de promoção do desenvolvimento económico e social, os objetivos da criação
diversificaram-se cada vez mais e também abrangem hoje a regeneração dos
recursos haliêuticos bem como a preservação e valorização do património cultural
e histórico.

Hoje, os principais desafios para a gestão eficaz e justa das AMP na África
Ocidental são múltiplos e partilhados. Constata-se nomeadamente a existência de
necessidades urgentes em termos de reforço das capacidades dos gestores, que
se ilustram entre outros por insuficiências a níveis da descrição das situações de
referência (ecológicas e socioeconómicas), dos conhecimentos do estatuto de
conservação das espécies chaves e habitats, da elaboração/atualização dos
planos de gestão, das capacidades de animação e de comunicação, da criação
de ações viáveis de apoio ao desenvolvimento local, ou ainda de seguimento
ecológico e socioeconómico. Por exemplo, em abril de 2008, apenas 25% das

Def. : O que é uma AMP ?
A definição da UICN é a seguinte :

Desde 2008, a UICN propõe uma definição para qualquer tipo de área
protegida : «um espaço geográfico claramente definido, reconhecido,
consagrado e gerido, por qualquer meio eficaz, jurídico ou outro, para
assegurar a longo prazo a conservação da natureza bem como os serviços
ecossistémicos e os valores culturais associados a ela ».
A particularidade das AMP reside essencialmente no fato de que são
constituídas – inteiramente ou em parte – por um espaço sob influência
marinha (intertidal ou pradaria).

x
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24 AMP oficialmente reconhecidas na sub-
região tinham um plano de gestão, quase
40% estavam em cursos de elaboração e
quase 35% não tinham ainda nenhum plano.
É preciso, no entanto mencionar que o
número de AMP que têm um plano de gestão
duplicou em dois anos, com 17 AMP
dispondo de um plano de gestão atualizado
em 2011.

Como para as áreas protegidas terrestres,
distinguem-se vários tipos de AMP, incluindo
zonas «fechadas», onde qualquer exploração
de recursos é proibida [muitas vezes
denominadas reservas (marinhas) integrais]
até zonas de utilização múltipla. As AMP
constituem assim um instrumento de gestão
integrada da zona costeira e completam o
painel das técnicas e instrumentos setoriais,
tais como, na área da pesca, o repouso
biológico, as moratórias, a regulamentação
dos engenhos de pesca, ou ainda as quotas.

Na África Ocidental, a integração das AMP
enquanto instrumentos de gestão territorial
nos processos de gestão da zona marinha e
costeira deve necessariamente ser
reforçada, nomeadamente por uma maior
integração setorial e a promoção ativa do
diálogo interinstitucional. A gestão das AMP
deve igualmente apoiar-se mais na pesquisa,

A gestão dos recursos
naturais no Senegal 
Aboubakry Kane, Encarregado de
projeto, UICN Senegal.

Contata-se na sub-região uma ausência
quase geral de gestão dos recursos
naturais baseada na implementação de
um plano de gestão. Esta situação
explica-se nomeadamente por uma tra-
dição de gestão policial e centralizada
destes recursos pelo Estado.

Com efeito, o Senegal, à semelhança
de todos os outros países que foram
colonizados, geriu, após a sua acessão
à independência em 1960, os seus
recursos naturais por uma legislação
formal aplicada por instituições esta-
duais fortes. O esquema clássico que
se encontra em todo lugar é a criação
de um departamento ministerial setorial
cujas direções técnicas gerem os recur-
sos com base num código constituído
por uma lei e um decreto inspirados ou
retomando em grande parte a regula-
mentação saída da antiga Federação da
África Ocidental Francesa. Esta regula-
mentação define o poder do agente
encarregue da sua execução, os atos
considerados como infrações e as
penalidades relativas. A severidade da
missão policial é ilustrada no caso do
Senegal pelo poder importante do
Estado que controla por exemplo todas
as florestas e plantações incluindo as
árvores plantadas pelas populações que
se submetam às mesmas regras de res-
trição em matéria de exploração.

nomeadamente para a definição dos valores e impactos das AMP sobre os
recursos, a elaboração dos estados de referência, a avaliação da eficácia de
gestão ou ainda a construção duma argumentação robusta para advogar e apoiar
na tomada de decisão.

Um outro desafio maior na gestão eficaz das AMP na África Ocidental é a promoção
de modelos inovadores de gestão tais como as AMP comunitárias, as áreas do
património comunitário e a gestão transfronteiriça dos recursos partilhados. Por
fim, é preciso sublinhar o problema recorrente e geral do sub-financiamento, que
apela à identificação e à criação de alternativas viáveis em matéria de
financiamento duradouro das AMP.

Devido ao caráter relativamente recente deste instrumento, necessita-se a
adequação de quadros jurídicos nacionais nos diversos países, para melhor tomar
em conta as particularidades das AMP. Por outro lado, impõe-se a harmonização
das legislações como uma condição para a concertação e a colaboração sub-
regional face a problemas partilhados pelos países. Esta gestão concertada a nível
sub-regional implica a consolidação da recente Rede das Áreas Marinhas
Protegidas na África Ocidental (RAMPAO), nomeadamente o reforço do seu
funcionamento institucional, da sua coerência e da sua funcionalidade,
particularmente pela melhoria da representatividade dos diversos habitats críticos
e da conetividade entre as AMP.

x
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Existem numerosas definições dum plano de gestão. Eis algumas mais admitidas
e citadas em geral:

“ Um plano de gestão é um documento escrito, discutido e aprovado que descreve
um sítio ou uma zona, bem como os problemas ou oportunidades de gestão
para a proteção dos seus meios naturais, da sua geomorfoloiga ou das suas
paisagens, e que permite o alcance de objetivos fundados nestas informações,
graças a um trabalho pertinente numa duração de tempo predeterminada”.

› (Eurosite, 2001)

“ [Um plano de gestão] contém os objetivos de gestão e os meios e estratégias
que permitem atingí-los. O plano não é um fim em si, ele constitui mais um
quadro para a gestão, a implementação e a planificação”.

› (Parks Canada, 1978).

“ Um documento que orienta e controla a gestão duma área protegida. Ele descreve
de maneira pormenorizada os recursos, a utilização, infraestruturas bem como o
pessoal necessário para a gestão da área no futuro. É um documento de trabalho
que apresenta um programa para os cinco e dez anos seguintes”.

› (Ndosi, 1992).

“ Um documento que enuncia a filosofia fundamental de desenvolvimento do
parque e instaura estratégias que permitem resolver problemas e atingir
objetivos de gestão identificados num período decenal. As atividades dos
visitantes e os benefícios para o Homem são identificados com base nestas
estratégias, programas, ações e infraestruturas de apoio necessárias em
operações efetivas a nível do parque. Graças aos esforços de planificação, o
parque é visto sob o ângulo dum contexto regional que exerce uma influência
nele sendo influenciado por este ao mesmo tempo.

› (Young and Young, 1993).

“ Um plano de gestão é um instrumento que permite definir, programar e controlar
a gestão de maneira objetiva e transparente. A sua redação permite tirar maior
proveito de todas as experiências positivas e negativas, num processo de
adaptação progressiva, no decorrer das avaliações”.

› (Chiffaut, 2006).

Em conclusão, um plano de gestão é :

Um documento-guia que toma em consideração os objetivos de criação da AMP ;

resultante da concertação ;

baseado nos conhecimentos disponíveis do sítio e nos desafios e objetivos
de gestão ;

um programa das atividades e meios num período dado.

3 O Que é um plano de gestão ?
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Como referido nas definições antecedentes, os planos de gestão são instrumentos
e não são um fim em si. Existe portanto uma forte tendência na redação de planos
de gestão, e nalguns sítios, os esforços foram concentrados na produção dum
plano de gestão e não na gestão efetiva do sítio. Os planos produzidos seja neste
quadro, ou sem um real interesse por parte do gestor, são raramente utilizados e
ficam relegados numa estante uma vez a sua redação acabada. A redação dum
plano de gestão deve contudo corresponder a uma expectativa do gestor mas
também dos seus parceiros e partes envolvidas. Se é verdade que as AMP não
necesstiram todas dum plano de gestão completo para iniciar as suas operações,
este é necessário para orientar os objetivos e o desenvolvimento da zona a longo
prazo (Salm e al., 2000).

Um interesse tanto no processo como no documento final
O primeiro interesse dum plano de gestão situa-se precisamente durante a sua
redação. Trata-se dum momento importante na vida duma AMP, que alcance a
criação ou bem depois. É uma ocasião única de reunir todas as partes envolvidas
para identificar os desafios e formular objetivos. Esta etapa constitui assim um
excelente trabalho de concertação e um processo participativo da gestão.

As vezes uma obrigação regulamentar
Em algumas AMP, principalmente espaços protegidos geridos pelo Estado, a
produção dum plano de gestão é mencionada nos textos de lei. Este plano deve
ser aprovado e divulgado oficialmente. Se a sua produção reveste aqui um carácter
« obrigatório », a motivação deve ser a mesma que para todas as outras categorias
de áreas protegidas, designadamente a aplicação duma gestão eficaz.

3.1 Porquê redigir planos de gestão ?
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Estabelecer um estado de referência...
A redação dum plano de gestão é uma ocasião única de enriquecer os
conhecimentos em torno da AMP, sejam eles ecológicos, socioeconómicos ou
culturais. O trabalho de “diagnóstico” (cf. etapa 3: diagnóstico) permite aumentar
o nível de compreensão do sítio, mas também do sistema mais amplo no qual se
encontra. Esta fase de enriquecimento dos conhecimentos permite criar laços com
os outros sítios da sub-região confrontados com as mesmas problemáticas de
gestão.

... para instaurar instrumentos de avaliação da eficácia de gestão 
Estes estados de referência, combinados com os objetivos que são formulados
no plano de gestão, servem de base às avaliações da eficácia de gestão que se
seguirão. O plano de gestão deve fornecer todos ou parte dos elementos nos
quais os instrumentos de avaliação da eficácia de gestão vão apoiar-se (estados
de referência, objetivos, indicadores de acompanhamento, etc.).

Este guia completa a guia UICN “Como vai vossa AMP ?” de Pomeroy e al.,
2006, concebido especificamente para as AMP.

A EXPERIÊNCIA MEDWETCOAST 
Segundo Sylvie Goyet : Le plan de gestion avec modération (O Plano de gestao
com moderação) (Revue Espaces Naturels n°22, avril 2008)

O projeto MedWetCoast apoiou entre 1999 e 2006 a elaboração de planos de
gestão numa quinzena de sítios pilotos do Mediterrâneo. Durante o último ano do
projeto, uma avaliação do procedimento foi conduzido pela equipa do projeto, e
os resultados são contrastados.

Em primeiro lugar, os estudos de diagnóstico foram muitas vezes incompletos,
deixando de lado alguns aspectos ligados aos meios aquáticos, bem como uma
deficiência nos dados socioeconómicos e os aspectos culturais.

Uma outra lacuna foi sublinhada a nível da ausência de consideração dos
ecossistemas adjacentes às áreas protegidas e interrelações entre espécies, os
estudos focalisando-se aos limites estritos das áreas protegidas, que foram às vezes
mais definidos na base de aspectos mais administrativos que ecossistemáticos.

A identificação dos valores dos sítios foi muitas vezes baseada em aspectos
simplesmente ligados à conservação da biodiversidade a nível internacional,
abandonando os valores dados pelas populações a nível local (como a abundância
dos recursos em peixe por exemplo).

Finalmente, uma das principais fraquezas situava-se na ausência de construção
dum plano de negócios paralelamente ao processo, conduzindo à redação de
planos de gestão irrealistas.

A redação dum plano de gestão deve contudo ser iniciada com precaução, porque
um fracasso pode custar caro, primeiro em termos de meios humanos e
financeiros, mas também porque ele pode provocar resfôlego das comunidades
na participação na gestão. O processo deve ser o mais pragmático possível e
adaptado ao contexto, devendo desembocar na produção dum plano de gestão
simples, legível por todos e codificado. Finalmente e sobretudo, por ser
compreendido e melhorado, o processo deve ser cíclico.

x
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10 boas razões
de planificar a gestão duma Área protegida
Adaptado de Wetland Management Planning : A Guide for Site Managers
(Chatterjee et al., 2008).

1. Identificar os objetivos de gestão do sítio.

2. Identificar quais factores afetam ou podem afetar as características
principais do vosso sítio.

3. Resolver os conflitos.

4. Identificar e descrever as ações necessárias para atingir os
objetivos de gestão.

5. Definir as necessidades de acompanhamentos.

6. Manter uma gestão contínua e eficaz.

7. Contribuir para obter recursos financeiros.

8. Favorecer a comunicação nos e entre os sítios, as organizações e
as partes envolvidas.

9. Demostrar que a gestão é eficaz.

10. Assegurar-se da conformidade com as políticas locais, nacionais e
internacionais.

x
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Planificar as atividades 
Os planos de gestão são antes de tudo instrumentos de planificação indispensáveis
para a boa gestão dum sítio, a vários níveis. Em primeiro para o gestor, ele vai
permitir-lhe avaliar os esforços (financeiros e humanos) que ele deverá fornecer
para bem levar a cabo os objetivos que terão sido fixados. Em si, o trabalho de
planificação ligado ao plano de gestão será efetuado em paralelo com um trabalho
de redação dum plano de negócios. Este trabalho de planificação evitará aos
gestores proceder à “navegação à vista”, ao fixar objetivos a serem atingidos na
duração do plano. Num outro nível, este trabalho de planificação é igualmente
destinado aos diferentes parceiros, incluindo os doadores, que poderão encontrar
atividades a apoiar, sinergias ou novos projetos a desenvolver, em acordo com as
expetativas locais.

E comunicar às partes envolvidas 
Portanto, o plano de gestão torna-se igualmente um importante instrumento de
comunicação. Ele deve dar uma ideia clara dos objetivos da AMP, resultados a
serem atingidos, para mostrar as atividades realizadas. A diversidade do público
a que se destine um plano de gestão conduz às vezes a equipa de redação a
produzir dois documentos: um documento completo que agrupa toda a
informação, mas às vezes muito técnico e muito longo para um público não
iniciado, e um documento de síntese destinado mais ao grande público e aos
decisores políticos.



É muito recomendado
instaurar um plano de
acção para a equipa da
redação desde o arranque
do processo.

De modo ideal, o plano de gestão deve ser redigido desde que um sítio é
reconhecido como uma área protegida. O número de anos cobertos pelo plano
vai depender : 

da experiência adquirida pela equipa gestora em matéria de planificação ;

da natureza do ecossistema (as florestas são ecossistemas relativamente
estáticas comparadas com as zonas húmidas) ;

das leis impostas pelas autoridades nacionais se elas determinam um número
específico de anos ;

das capacidades de aplicação disponíveis.

Habitualmente para os ecossistemas muito dinâmicos, um plano de gestão é
redigido para um período compreendido entre cinco e dez anos. Um período mais
curto (três anos) pode ser preferível quando se trata por exemplo do primeiro plano
de gestão , ou se os gestores faltam de experiência.

O tempo necessário para preparar um plano de gestão depende principalmente
da duração das negociações com as partes envolvidas e da disponibilidade das
informações. Em regra geral, a redação dum plano necessita de cerca de 12
meses. Se o processo de planificação deve durar mais tempo, é desejável produzir
planos mais curtos para zonas ou temas que já foram objeto de acordos.

+

3.2 Quando redigir um plano de gestão e por quanto tempo ?
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A construção dum plano de gestão deve ser abordada por etapas. Esta guia
propõe seis etapas chaves (cf. capítulo 4.2), mas é importante anotar que a
concertação, a participação e a comunicação devem ser no centro do processo
e fazem assim partes de cada uma das etapas.

Durante o atelier organizado pela FIBA em 2008, e como precisado na maioria dos
guias, documentos ou publicações, todos os participantes identificaram a consulta
e a comunicação como ponto central para o bom êxito para o desenvolvimento e
a instauração do plano de gestão, bem como para a gestão da área protegida em
geral.

4 A redação do plano de gestão passo a passo 

Construir o plano de gestão é um processo participativo 

O primeiro objetivo da concertação consiste em fornecer uma informação com-
pleta às partes envolvidas. Ela facilita a aceitação, ou mesmo a apropriação dos
objetivos e atividades pelos atores, o que é indispensável para instaurar o plano
com a colaboração delas.

Gerir uma área protegida não é só gerir a biodiversidade, trata-se sobretudo de
tomar em consideração a população e as suas atividades. Por conseguinte, a ges-
tão das áreas protegidas e em particular a redação de planos de gestão evoluiu
duma abordagem exclusivamente pilotada por peritos, para uma abordagem total-
mente participativa, duma abordagem “top-down” para uma abordagem
“bottom-up”. As partes devem ser diretamente envolvidas na gestão e nas deci-
sões de gestão e devem trazer a sua visão do valor e do funcionamento do sítio.

Os objetivos duma AMP podem ser locais, nacionais e globais. Há uma verdadeira
necessidade de pôr em adequação estes diferentes níveis de abordagem. Os obje-
tivos visados por uma AMP ultrapassam às vezes a única responsabilidade dos
utilizadores locais. É certo que a abordagem “perito somente” mostrou os seus

limites, o envolvimento das comunidades locais na gestão das AMP na
África Ocidental e por outros lados é uma condição

necessária para garantir o seu funciona-
mento. Contudo, pertence ao gestor

definir limites que deverá fixar, em fun-
ção dos seus constrangimentos e

dos objetivos que ele buscará atin-
gir.

4.1 A concertação, a participação e a comunicação no centro
do processo 

12 FIBA
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O exemplo do Parque Nacional do Banco de Arguin na Mauritânia
Cheibany Ould Senhoury. Chefe do Departamento de Apoio Técnico.
Antonio Araujo, Coordenador do Programa PNBA da FIBA.

O Parque Nacional do Banco de Arguin (PNBA), primeira Área Marinha Protegida
da África Ocidental, desempenhou um papel pioneiro na sub-região. O PNBA foi
criado em 1976 graças a características ecológicas e aos seus valores científicos
e culturais excecionais.

É apenas cerca de 20 anos após a sua criação que o PNBA se dotou dum plano
director que cobre o período de 1994-2003, aprovado em 1995. Este plano foi
concebido de maneira linear sem real participação das populações. As partes
envolvidas contribuíram mais para a elaboração da aplicação do Plano de
Reabilitação e Gestão de 2005-2009. A participação das populações foi contudo
ainda mínima.

Apenas para o PAG 2010-2014 é que uma análise dos atores foi realizada no
arranque do processo e que a participação das populações se tornou uma
prioriodade. Apesar disso, progressos devem ainda ser realizados em matéria de
participação das populações locais e dos outros atores envolvidos na gestão do
PNBA. O atual plano de reabilitação e gestão é um guia diário e um instrumento de
funcionamento do PNBA, baseando-se numa estratégia de abertura e de
cooperação. Esta implica nomeadamente a sua integração nas políticas sectoriais
nacionais e no reforço do papel das coletividades e da sociedade civil na aplicação
das acções de desenvolvimento local.

O PAG 2010-2014 do PNBA é articulado em redor de cinco temáticas que
focalizam o trabalho do PNBA e cercam as prioridades :

› supervisão e aplicação das medidas de conservação,

› desenvolvimento territorial sustentável,

› promoção e valorização da AMP (ecoturismo, educação ambiental e
comunicação),

› coordenação das pesquisas científicas e observatório do ambiente,

› gestão partilhada e gestão duradoura da instituição PNBA.

O PAG é apresentado anualmente em planos de ações anuais. Reuniões trimestrais
de avaliação e de balanço são realizadas. Além disso, o PNBA é dotado dum plano
de modernização e dum plano de negócios atualmente em fase de atualização. A
capitalização para um fundo fiduciário está em curso para assegurar a durabilidade
dos procedimentos de gestão consignados no PAG. O Estado mauritano já
mobilizou fundos próprios para alimentar o fundo fiduciário do PNBA, demostrando
assim um engajamento político sem precedentes e dando exemplo a seguir por
outros lugares.

x
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Pontos chaves a guardar no espírito :

1 As partes envolvidas vão participar no processo se elas tiverem algum benefício
na sua participação ;

2 A confiança no processo e em particular no facilitador (cf, Etapa 2, p .25) é
duma importância maior para assegurar o êxito. A transparência é essencial no
processo.

3 Os processos participativos são na maioria dos casos atrasados devido à falta
de conhecimento das partes envolvidas. A comunicação e a disponibilidade de
informações são fatores essenciais que facilitam a tomada de decisão.

4 As contribuições das partes envolvidas e em particular das populações locais
residentes são indispensáveis para a compreensão do sítio e a apreciação dos
seus valores.

A comunicação como instrumento de informação das partes envolvidas

A comunicação é um instrumento essencial a todos os níveis e durante todas as
etapas de aplicação do plano de gestão :

A comunicação é determinante em particular no início do processo. A população,
se ela for bem informada sobre as problemáticas de gestão, está pronta para
negociar. É recomendado que estes processos começam o mais rápido
possível.

Durante as diferentes etapas da prepração do plano, a informação sobre as
atividades em curso como os inquéritos ou os estudos, melhora a apropriação
do processo pelas partes envolvidas e aumenta a confiança e a troca.

Durante a aplicação do plano, a comunicação permite valorizar a amplitude dos
esforços e a aplicação das decisões aceitadas e integradas no plano.

A comunicação deve visar todas as partes envolvidas e ninguém deve ser
isolado.

Este guia prático não entra nos pormenores da abordagem participativa e das
técnicas de concertação. Os grandes princípios de concertação são mencionados
a seguir. Existe uma grande quantidade de publicações a esse respeito que o leitor
é convidado a consultar. Pode-se contudo citar aqui o “Handbook 16” da convenção
Ramsar que evoca a comunicação, a educação e a informação do público (Ramsar
convenção secretariado, 2007) e contém interessantes pormenores sobre a
comunicação, bem como o guia “Em Gestão Partilhada !” (Borrini-Feyerabend e al.,
2010) que aborda características próprias às AMP da África Ocidental.
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Alguns princípios essenciais para
o processo de concertação
(Adaptado de Phillips, 2002

É essencial que o processo de consulta conduz ao intercambio entre
todas as partes implicadas. Isto implica que a equipa :

Identifique todas as partes implicadas ;

Se aproxime de cada parte implicada de modo equitativo e
transparente ;

Produza instrumentos informativos, claros e úteis ;

Utilize abordagens culturais e diversas ;

Coloque em fase a natureza das propostas ;

Esteja pronta para reexaminar qualquer proposta ;

Conserve cópias completas e documentadas de todos os
comentários, e note todos os contatos ;

Se assegure de que todos os pedidos de reuniões e instrumentos são
tratados rapidamente ;

Se assegure de que todos os pontos de vista foram considerados,
que tenham sido adotados ou não;

Tome o tempo necessário para que ninguém se sinta ultrapassado,
contudo nao demasiado para não perder qualquer interesse ;

Engaje consultas se mudanças no plano podendo afetar outras partes
implicadas forem encaradas ;

Informe resultados das consultas a todos os que fizeram comentários e ;

E, princípio fundamental, trate as partes implicadas como parceiros
essenciais na conservação da Área Marinha Protegida, e não como
obstáculos.

x

Para ir mais longe relativamente à abordagem
participtiva, consultar o guia UICN sobre
a participação e os instrumentos
de diagnóstico participativo :

« Sharing Power » (Borrini-Feyerabend et al., 2004).

+
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Cada processo de redação dum plano de gestão é diferente e depende das
especifidades de cada AMP. Contudo, três grandes fases caracterizam este
processo : o diagnóstico do sítio, a determinação dos objetivos e das
atividades, e a avaliação do plano.

Este guia propõe aqui uma metodologia em seis etapas chaves (cf. fig.1). É
importante notar que a redação dum plano de gestão é complementar da dum
plano de negócios e da avaliação da eficácia de gestão. A redação dum plano de
gestão, na altura da fase de programação das atividades, depende em grande
parte do plano negócios. A avaliação de fim de plano faz parte da avaliação da
eficácia de gestão que é um processo mais completo e contínuo. Guias bem
documentados existem para estes dois outros processos. Este manuel fará
referência neles durante toda a descrição das etapas.

4.2 Um processo em seis etapas chaves

Plano de gestão e plano de negócios...

A redação dum plano de gestão é um processo participativo durante o qual
objetivos vão ser determinados. O gestor vai poder assim elaborar atividades a
partir destes objetivos. Mas para que os planos de gestões não sejam “uma lista
de desejos” impossível de implementar, esta fase de determinação das atividades
deve ser construída com base numa avaliação concreta dos recursos disponíveis
e dos custos ligados à sua implementação.

Este trabalho de avaliação dos custos e dos recursos disponíveis (ou potenciais)
é tirado da realização do business plano. De modo ideal, estes dois processos
devem ser levados a cabo em paralelo. Se o plano de negócios basear-se nas
atividades determinadas no quadro do plano de gestão, este necessitará do plano
de negócios para avaliar a viabilidade das atividades que foram planificadas e assim
priorizá-las.

(NB : uma formação sobre os planos de negócios dos AMP foi organizada pela
FIBA e o WWF WAMER em junho de 2010, um guia sobre a elaboração dos planos
de negócios das AMP da sub-região está atualmente em curso de elaboração).

x
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As partes seguintes deste guia vao descrever cada etapa e ajudarão o leitor a redigir
as partes do plano de gestão correspondentes.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 5

Etape 6 Etape 4Concertation
et

communication

Le plan d’affaires

Etapa Etapa 1
Primeiras

investigações 

Etapa Etapa 2

Seleção da equipa
de redação

Etapa Etapa 3

Diagnóstico
e desafios 

Etapa Etapa 5

As atividades

Etapa Etapa 6

Avaliação
do plano 

Etapa 4Etapa 4

Os objetivos
da AMP

ConcertacaoConcertacao
e

comunicacaocomunicacao

O plano de negócios O plano de negócios 

Figura 1 : Etapas chaves para a redação dum plano de gestão

As duas primeiras etapas (primeiras investigações e seleção da equipa de redação)
situam-se para cima do arranque do processo. Elas têm por objetivo preparar o
trabalho e não devem ser negligenciadas. A fase de elaboração e de redação do
plano de gestão comum começa verdadeiramente a partir da etapa 3: diagnóstico
do sítio (p.29). A comunicação e a concertação são no centro do processo.
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A última etapa de avaliação dos resultados da gestão termina um ciclo. Cada etapa
da elaboração dum plano de gestão deve ser objeto duma avaliação, para se
assegurar da coerência entre as etapas. A avaliação de fim de plano fornece as
recomendações necessárias para a redação do plano de gestão seguinte.

Um plano define objetivos num momento dado, mas as boas práticas necessitam
dum acompanhamento e duma avaliação contínua para medir a eficácia de gestão.
Revisões regulares permitem avaliar a eficácia das acções levadas a cabo e reajustar
o plano, ou efetuar uma revisão fundamental se for necessário.

Graças a este processo, os gestores de AMP poderão :

Aprender pela experiência (« aprender fazendo ») ;

Tomar em consideração, e responder, às mudanças que afetam as
particularidades do sítio;

Desenvolver continuamente ou enriquecer a gestão e 

Demostrar que a gestão é apropriada e eficaz.

O ciclo é de costume repetido com intervalos regulares e predeterminados, ou em
qualquer momento quando ameaças urgentes ou inesperadas aparecem, ou ainda
se mudanças importantes ocorrem na governação da estrutura de gestão.

Recomendações para uma planificação
de gestão bem sucedida 
(Tirado de Guidelines for management planning of protected areas
(Thomas et al., 2003)

Une planification de gestion réussie sera caractérisée par les aspects ci-dessous :

› É um processo e não um evento, isto é : não se termina com a produção do
plano, mas continua durante toda a sua aplicação e para além.

› Ela está em relação com o futuro : ela identifica as preocupações e os futuros
procedimentos alternativos, e examina a evolução das cadeias de causa a efeito
que poderão resultar das decisões correntes.

› Ela fornece um mecanismo que permite refletir sobre as ameaças e sobre as
perspetivas bem como sobre outros problemáticos complexos, resolver
problemas e promover a discussão entre as partes envolvidas.

› Ela é sistemática : a maioria dos exercícios de planificação funcionam através
duma sequência de etapas predeterminadas que estruturam o processo e
encorajam uma abordagem lógica. Um procedimento sistemático permite
assegurar-se de que as decisões sejam fundadas no conhecimento e na análise
do assunto e do seu contexto, e ajuda os outros a compreender a motivação das
ações propostas.

x
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Na maioria dos manuais e guias de apoio à redação dos planos de gestão, o
documento esperado segue a mesma lógica: uma descrição do sítio, seguida
duma definição dos objetivos de gestão e das atividades, que se termina pela
descrição do método de avaliação do plano.

Esta estrutura é a mais natural e foram propostas neste guia três grandes partes,
denominadas seções:

SEÇÃO  A Diagnóstico e desafios da AMP  
SEÇÃO  B Objetivos e atividades
SEÇÃO  C Sistema de avaliação da gestão e do plano

Estas seções descompõem-se depois em diferentes partes que se encontram nos
planos de gestão e nos diferentes manuais citados neste documento, aos quais
foram acrescentadas partes específicas no contexto das AMP na África Ocidental.

Os capítulos propostos são indicativos. O redator poderá escolher ignorar alguns
deles, ou acrescentar outros em função das especificidades do seu sítio e dos
conhecimentos de que ele dispõe. O seguinte quadro apresenta uma proposta de
índice de plano de gestão, retomada pelo plano de redação proposto neste guia.

› Ela compreende igualmente julgamentos de valor. O plano de gestão poderá
ser considerado como “um processo que engloba a identificação do que é [uma
área protegida], o que ela deveria ser, bem como a maneira como manter ou
atingir o estado desejado em relação às condições variáveis internas e externas”.
(Lipscombe 1987). A utilização da palavra « deveria » implica que os julgamentos
de valor permitem determinar o que « deveria ser » tanto como “o que é”. A
planificação das áreas protegidas é assim baseada não só na análise do estado
objetivo do recurso natural, mas também nas populações e nas suas opiniões.

› Ela comporta igualmente uma vista "global". O processo de planificação pode,
ser for executado de maneira aberta e incluvsiva, tomar em consideração um
amplo leque de problemas, de pontos de vistas e de opiniões. Quando é aplicado
numa área particular, ele deve poder compreender todos os processos e
problemas decorrentes dessa, tanto quanto os que são levantados para além das
suas fronteiras. O grau de integralidade ou de “globalidade” do processo
dependerá contudo da maneira como é executado, das pessoas implicadas e da
maneira como as decisões finais serão tomadas.

› É um processo contínuo; nunca é estático, ele deve adaptar-se às condições de
mudanças e aos objetivos.

4.3 Proposta de estrutura de plano de gestão 
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A descrição do sítio deve ser clara e sucinta. Ela deve limitar-se aos factos que
têm uma influência na gestão do sítio. As informações pormenorizadas ou
complementares devem ser colocadas em anexo e com referências no texto.

O sítio deverá ser recolocado num contexto mais amplo de maneira a poder avaliar
ao mesmo tempo os efeitos positivos e negativos dos fatores de influência internos
ou externos ao sítio.

Os documentos de referência anexados poderão ser completados quando novas
informações forem disponíveis.

Vai poder-se igualmente descrever os potenciais do sítio, ao mesmo tempo em
termos ecológicos e em termos de utilizações.

Se existirem informações necessárias para o plano de gestão, mas que não são
disponíveis, será preciso sublinhá-lo e planificar a sua integração no plano de gestão.

4.4 Últimas recomendações antes de começar 

Recomendaçoes para um plano
de gestão sucedido
(Tirado de : “Guidelines for management planning of protected areas”
(Thomas et al., 2003)

Um plano de gestão deve ser: 

Claro e accessível :
Fácil de ler, desembaraçado de qualquer jargão e bem apresentado. 

Conciso e integral 
Não mais longo do que absolutamente necessário, mas com bastante
informações para realizar a sua função.

Exato e objetivo :
Sem erros maiores ou observações que poderão ser obsoletas,
contendo explicações claras.

Sistemático e lógico :
Com uma política de gestão que resulta duma avaliação do sítio onde
cada proposta é explicada.

Aceitável e motivador :
Para todos os que têm interesses no sítio e que se dedicam nele de
maneira afetiva.

Preciso e prático :
Com objetivos claros, métodos realistas para os atingir e desembocando
nos resultados desejados, que poderão ser acompanhados e controlados.

Focado e efetivo :
Cumprindo o seu papel de instrumento de gestão de sítio, satisfazendo
as necessiddes dos seus utilizadores bem como as obrigações legais.

x
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Etapa 6Etapa 5Etapa 4Etapa 3Etapa 2Etapa 1

Investigações preliminares 

Antes de mobilizar as partes implicadas, é importante ter uma boa visão do sítio,
dos seus constrangimentos, dos seus impactos e particularmente das suas partes
implicadas. Isto é tanto mais importante para as equipas que foram recentemente
transferidas para um sítio. Uma análise preliminar das partes envolvidas é
necessária para evitar qualquer dificuldade suplementar, como isto foi o caso por
exemplo para a AMP de Bamboung no Senegal.

É muito importante, antes de começar as atividades no sítio, ter uma ideia da
identidade de TODAS as partes implicadas, conhecer o seu papel, os seus
interesses, o seu grau de importância e a sua influência. Excluir grupos pode
contribuir para criar opositores ao processo. Um exemplo de análise simples de
partes implicadas é proposto aqui (cf. quadro 1 página 22) afim de ajudar os
gestores a compreender as implicações de cada um no processo.

É também muito importante ter no espírito que a relação dos parceiros com o sítio
e o papel que eles desempenham nele não é estático. Ela muda com o tempo e a
evolução das atividades no seio da AMP e conforme os constrangimentos
externos. A análise deve portanto ser frequentemente reconduzida. 

4.5 As etapas do processo

A importância da análise das partes implicadas
Ibrahima Diamé, Presidente do comité de gestão da AMP de Bamboung no Senegal

« Na altura da criação da AMP de Bamboung, a equipa de lançamento insistiu na
sensibilização dos pescadores, considerando a sua importância enquanto atores.
Mas para o seu funcionamento, os agentes do Ministério da Pesca que se sentem
marginalizados, a favor dos do Ministério do Ambiente, incentivaram os
pescadores a continuarem as suas atividades na AMP e criaram assim um conflito
entre esta categoria de atores e os gestores da AMP”. 

x

Etapa
1
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Eis uma lista de potenciais partes implicadas, que se encontra geralmente nas
AMP da África Ocidental :

1 As instituições locais e os seus representantes.

2 Os representantes do Estado (agentes do Ministério encarregue das Pescas ou
do Ambiente, representantes da prefeitura, etc.).

3 Os utilizadores do sítio e dos seus recursos (no seio e fora da AMP), incluindo
os pescadores de subsistência, os pescadores artesanais, os pescadores
migrantes, os agricultores, as apanhadoras de conchas, as transformadoras
de peixes, os operadores tourísticos, as companhias florestais e mineiras, os
comerciantes, os caçadores, os ecologistas, os turistas... 

4 As autoridades tradicionais e religiosas.

5 As ONG locais, nacionais, e internacionais. 

6 As universidades, os institutos de formação e de pesquisa.
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Exemplo de lista das partes implicadas mais influentes no quadro
do projeto de criação duma AMP em Yawri Bay na Serra Leoa
(Sierra Leone Forestry Department, 2010) 

Os grupos de parceiros locais que têm uma influência nas decisões tomadas na
gestão da zona marinha e costeira se dividem em duas grandes categorias: os
membros do Governo local e os grupos da sociedade civil.

Os membros do Governo local 
• Chefe de aldeia e Anciões da aldeia ;
• Chefe de seção e principal responsável da chefia
• Presidente e comités do bairro 

A sociedade civil 
• Os líderes religiosos tanto muçulmanos como cristãos
• Os grupos de jovens, os professores de escolas aonde existem escolas.
• Os responsáveis das sociedades secretas (sociedade poro para os homens

e bondo para as mulheres).
• A União dos Pescadores Artesanais de Serra Leoa (UPASL/SLAFU), que

representa :
- os pescadores
- os proprietários de pirogas 
- os transformadores de peixes 
- os peixeiros 
- os fabricantes de cestos 
- os lenhadores e os vendedores de madeira 
- os mecânicos dos motores fora-de-bordo 
- os construtores de pirogas 

• A Nova União dos Pescadores Artesanais da Serra Leoa (NUPASL/SLAAFU)
(que resulta duma fusão).

o
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Matriz dos graus de importância do sítio para as partes
implicadas e da sua influência no sítio.
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 2Grau de influência das partes implicadas no sítio

Grau de
interesse das partes 
Implicadas para
o sítio

Nao
conhecido

1 2 3 4 5

Pouca ou
nenhuma
influência

Fraca in-
fluência

Influência
moderada

Influência
significa-

tiva

Muito
influente

Nao conhecido
Esforço mínimo 

Colocar aqui as partes implicadas
correspondentes aos graus de 

influência e de importância 

Sensibilizar e implicar/
formar

Colocar aqui as partes implicadas
correspondentes aos graus de

influência e de importância

1. Pouco ou nenhum
interesse

2. Interesse fraco

3. Interesse moderado
Guardar informado e envolver
Colocar aqui as partes implicadas

correspondentes aos graus de
influência e de importância 

Atores críticos
(acompanhamento de perto)

Colocar aqui as partes implicadas
correspondentes aos graus de in-

fluência e de importância

4. Interesse importante

5. Papel crítico

As primeiras etapas de análise das partes implicadas

1. Identificar todas as partes implicadas.

2. Para cada parte implicada, determinar o seu interesse (atribuindo
um grau de 1 a 5), os seus efeitos (positivos ou negativos), e a sua
influência (com um grau de 1 a 5 igualmente) exercidos no sítio.

3. Ao utilizar as informações acima, classificar as partes implicadas em
conformidade com o quadro 2 abaixo. Os que estão em baixo à
direita são mais importantes e mais influentes; é preciso manter
relações estreitas com eles e envolvê-los completamente no
processo. Assim uma estratégia de implicação adaptada será
aplicada para cada categoria.

x

Uma vez as partes implicadas identificadas, pode ser interessante criar uma matriz
(cf. quadro 2), classificando as partes implicadas em função do seu grau de
influência e o seu interesse pelo sítio. Assim, será fácil identificar os grupos visados
que necessitam dum acompanhamento e dos esforços importantes para os
integrar nos diferentes processo de gestão.

É preciso guardar no espírito que este instrumento não mostra as relações das
partes implicadas com o sítio e as suas componentes. Estas relações são melhor
compreendidas à medida que o trabalho de planificação evolui.

Etapa
1
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A compreensão das pressões, dos desafios e problemas do sítio permite à
equipa de redação do plano de gestão preparar-se para o processo de negociação.
Ela tem igualmente um impacto na composição da equipa de redação: por
exemplo, uma perícia no domínio da gestão das pescas poderia ser requerida para
apoiar o facilitador no processo de envolvimento das partes implicadas.

A compreensão do nível de sensibilização, de conhecimentos e de
capacidade das partes implicadas é essencial na definição desta participação.
Menos os conhecimentos são importantes, mais o processo das negociações é
longo e vice versa. A equipa de redação deve ter uma ideia clara da forma e do
lugar onde as partes implicadas obtêm informações e utilizar de preferência os
canais existentes.

Além disso, uma boa compreensão pelo responsável do sítio das capacidades
e dos recursos disponíveis (financeiros e humanos) para preparar e implementar
o plano de gestão permitirá garantir de que as expetativas serão analisadas a uma
escala/nível adequado e que os inconvenientes e conflitos ulteriores serão
evitados.

Como é precisado várias vezes no guia prático Eurosite (Eurosite, 2001):

“ Fracasso na preparacao, preparacao para o fracasso“ 

A chave de um processo bem sucedido de planificação e iimplementação
ulterior do plano de gestão encontra-se nas boas relações com as partes
implicadas e na compreensão mútua. Uma vez a compreensão necessária
estabelecida, caberá à equipa de gestão/planificação constituir-se e apresentar o
seu mandato e a sua organização às partes implicadas. É neste momento que os
esforços de comunicação começam. O princípio chave é agir com precaução
para não suscitar expetativas que não poderiam ser cumpridas.
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Etapa 6Etapa 5Etapa 4Etapa 3Etapa 2Etapa 1

Seleção da equipa de redação

um responsável do projeto um responsável do projeto que não é
necessariamente aquele que redige a integralidade do plano, mas responsabiliza-
se pela entrega do produto ;

um facilitador, pessoa chave que negociará com as partes implicadas, em
particular com as comunidades locais;

os peritos que se juntam à equipa para curtos períodos caso for necessário.
Estas pessoas contribuem para a recolha das informações e fornecem uma
assistência técnica ao facilitador especialmente durante as reuniões. A equipa
de peritos deve ser multidisciplinar ;

o comité de planificação composto por representantes das partes implicadas
na gestão do sítio. Trata-se nomeadamente das instituições, das comunidades
locais, dos atores locais, etc;

um perito em comunicação que garante constantemente a comunicação com
as partes implicadas para informá-las, sensibilizá-las e reforçar as suas
capacidades. 

A equipa de redação deve incluir algumas partes implicadas e motivadas. São
muito boas fontes de informação e elas facilitam os laços com as entidades e
comunidades que elas representam.

O número de pessoas na equipa de planificação deve ser reduzido para o estrito
necessário. Não é preciso sobrecarregá-la com pessoas que não são
indispensáveis, isto aumenta os custos e reduz a eficácia.

Uma equipa de planificação e redação dum plano de gestão é habitualmente
composta de:

Etapa
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Como em qualquer organização, o espírito de equipa é muito importante. É
necessário garantir a coerência entre os membros da equipa e que eles possam
trabalhar com facilidade e comunicar juntos.

Finalmente, é importante ter uma equipa multidisciplinar, ao integrar as
comunidades locais, peritos em matéria de conservação marinha,
sócioeconomistas, peritos da pesca, outros responsáveis da AMP, etc.

A configuração da equipa de redação pode tomar várias formas, em função da
designação do responsável do projeto. Assim, as seguintes configurações podem
ser projetadas da mais “interna” à mais “externa” :

• O responsável do projeto é um membro designado da equipa de gestão
já instalada. Esta configuração permite uma maior participação e uma
apropriação do produto final mas a sua desvantagem é que ela relega a
elaboração do plano de gestão para o último lugar da lista das prioridades já
que o gestor está confrontado com problemas diários que requerem todo o seu
tempo e a sua atenção. Também, este cargo suplementar pode ter um impacto
negativo na gestão visto que uma parte do pessoal foi transferida para a redação
e não terá então mais tempo a consagrar às atividades de gestão.

• O responsável do projeto é especial (e unicamente) contratado pela
equipa de gestão para a redação do plano de gestão. Trata-se da melhor
configuração na medida em que ela não sobrecarrega a equipa do sítio com
responsabilidades suplementares, mas permite envolvê-la no processo.

• A tarefa de redação do plano de gestão é confiada a um perito, em
estreita colaboração com a equipa de gestão. Esta configuração é às vezes
uma boa solução, nomeadamente quando a equipa encarregue da gestão não
está em condições de mobilizar os recursos necessários (tempo, capacidades
técnicas...). Esta fórmula permite envolver a equipa e pode ser uma oportunidade
para reforçar as suas capacidades.

• A tarefa de planificação é confiada a um perito sem nenhuma intervenção
da equipa de gestão. É a pior das configurações. Em geral, os peritos
conhecem relativamente menos bem o sítio do que a equipa de gestão. Esta
deve então ser envolvida na elaboração do plano de gestão a fim de que a sua
aplicação seja eficaz.
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Como escolher um bom facilitador ?
Tirado de : «Guidelines for Marine Protected Areas» (Kelleher, 1999)

Papel do facilitador :

• ele é responsável pela logística das reuniões ;

• ele garante de que o processo decorra em conformidade com as regras
estabelecidas e que cada um tenha uma possibilidade igual de participar ;

• ele garante de que os representantes das partes implicadas sejam
devidamente mandatados e que eles não actuem pela sua própria conta ;

• ele favorece a melhor comunicação possível entre as instituições
abrangidas, isto é ao reformular alguns pontos, fazendo perguntas e
sugerindo novas ideias a explorar ;

• ele ajuda os grupos a alargar o leque das opções ;

• ele faz ressaltar os aspetos positivos do processo ;

• ele não exprime as suas opiniões pessoais e não toma nenhuma decisão ;

• ele faz saber a todo o mundo quando um acordo com possibilidades de ser
viável foi encontrado.

Um bom facilitador é :

• reconhecido como independente ;

• geralmente respeitado por todas as partes implicadas ;

• capaz de comunicar com todo o mundo ;

• alguém que tem uma boa capacidade de escuta ;

• capaz de fazer perguntas pertinentes, por exemplo, sobre as primeiras
causas de numerosos problemas e a viabilidade das opções levantadas ;

• capaz de tirar o melhor dos participantes e de ajudá-los a entrever um
melhor futuro para si-próprios.

x

• A pessoa chave na equipa de redação é a facilitadora. Ela deve merecer
a confiança e o respeito das partes implicadas, especialmente das comunidades
locais, e ter aptidões para comunicação e relações sociais.

Etapa
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Etapa 6Etapa 5Etapa 4Etapa 3Etapa 2Etapa 1

Diagnóstico e desafios

“ Um plano de qualidade pode ser elaborado a partir de descrições relativamente
simples das caraterísticas físicas, biológicas e socioeconómicas duma zona.
Dados mais sofistificados reforçam a confiança do responsável ou do
planificador, mas eles justificam raramente uma mudança profunda do plano. A
ausência de informações específicas ao sítio não é normalmente uma boa razão
para relegar a gestão a favor de mais pesquisas (Kelleher, 1999). Os gestores
(e os planificadores) consideram que eles têm raramente bastantes informações
e geralmente devem aceitar a situação seguinte: uma falta possível de
informações não deve tornar-se numa desculpa para atrasar a produção do
plano”. Segundo Thomas, L. & Middleton, J. 2003.

A redação do plano de gestão duma Área Marinha Protegida, uma vez realizadas
as primeiras investigações e a seleção da equipa, começa pelo compilação das
informações sobre o sítio para que os responsáveis e as partes envolvidas possam
entendê-lo melhor. Os dados reunidos são, desde modo, muito variados : clima,
regulamento, fauna, flora, cultura, aspetos socioeconómicos, etc. Serão também
necessárias outras informações : pressões sofridas, constrangimentos, recursos
disponíveis, usos feitos pelas comunidades locais, ou ainda políticas setoriais e
plano locais de desenvolvimento.

Esta recolha de informações e a sua análise representam “o diagnóstico” do sítio.
Apesar de o termo “diagnóstico” sugerir um processo exaustivo e pormenorizado
de recolha de informações, não é praticamente necessário e quase nunca possível
se se considera os recursos disponíveis nas AMP e particularmente na África
Ocidental. É então essencial começar com o que está disponível e apropriado. É
falso dizer que um plano de gestão pode ser redigido sem reunir informações mas
é certo que ele pode ser feito sem uma recolha exaustiva de informações e sem
a contribuição dos peritos.

Finalmente, em muitos casos a equipa consagra muitos (demasiado) esforços ao
diagnóstico do sítio, em detrimento das outras etapas. No documento, não é
necessário apresentar todos os dados disponíveis na AMP (estes poderão
igualmente ora ser colocados em anexo, ora ser registados como referência), mas
apenas as informações de que dispõe a equipa de redação que vão revelar-se
importantes para a gestão do sítio. Em número de página, a parte diagnóstico não
deveria ultrapassar a metade do documento final (fora os anexos).

Um ponto importante a guardar no espírito :
A ausência de informações não deve suspender
a tomada de decisão e a gestão, mesmo se
a falta de informação constitui globalmente
um problema crucial na gestão das AMP
na África Ocidental.

+

Etapa
3



30 FIBA

1. A recolha de informações 

Eis algumas recomendações relativas à fase de recolha de informações. Primeiro,
um mínimo de informações é requerido; nunca é necessário ser exaustivo. Depois,
a coleta de informações deve prosseguir durante toda a gestão do sítio. Não é
um evento pontual para o plano de gestão. As informações são também
necessárias para o acompanhamento da eficácia e dos impactos da gestão do
sítio.

A experiência de MedWetCoast (Medwetcoast, 2005) mostra que é preciso
ultrapassar os limites do sítio. Todas as influências externas exercidas no sítio
devem ser consideradas. Além disso, para as necessidades da gestão, é mais
importante conhecer e compreender os processos e a sua evolução do que
receber uma lista longa e exaustiva de espécies.

Onde encontrar as informações ?
As informações podem provir de fontes diferentes, não apenas a partir dos peritos
ou dos dados disponíveis. Cada vez que é possível, as comunidades locais e os
atores (por exemplo os pescadores, as apanhadoras de conchas etc.) devem ser
incluídos na coleta das informações (cf. “ A importância dos Conhecimentos
Locais” em seguida). No entanto, a opinião dum perito é necessária para
determinar a viabilidade, os níveis de interesse e de prioridade dos estudos e
inquéritos projetados.

Informações estão igualmente disponíveis nos estudos e nas análises precedentes
da zona, nos relatórios de estudantes ou nas publicações científicas. Também,
quando um sítio é declarado área protegida, os textos de lei e as propostas de
classificação contêm descrições das caraterísticas essenciais (geralmente
ecológicas) da zona.

A colaboração com os peritos
Os peritos são profissionais nas suas respetivas disciplinas e constituem uma
excelente fonte de informações; no entanto, alguns deles têm tendência a serem
muito “científicos” para as necessidades da gestão duma Área Marinha Protegida
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x
A importância dos conhecimentos locais  
Alkaly Doumbouya, investigador no Centro Nacional de Pesquisas Haliêuticas de
Boussoura (CNSHB), na Guiné

Na evolução da dinâmica de criação das áreas protegidas em geral, a conservação
stricto sensus da diversidade biológica dominou muito tempo. Populações locais
inteiras foram “sacrificadas” e às vezes deslocadas fora das suas localidades e
implantadas noutras zonas. Pouco a pouco, os direitos destas comunidades
autóctones foram reconhecidos, nomeadamente na sequência das ações das ONG
internacionais de conservação. Este reconhecimento foi facilitado e apoiado pela
importância dos conhecimentos locais de que dispõem estas comunidades. Em
Tristao na Guiné por exemplo, os velhos pescadores orientaram os investigadores
do CNSHB para georeferenciar as zonas de crescimento do pescado na costa em
torno das ilhas, mas ajudaram também a identificar as espécies que se reproduzem
na zona. Estas zonas de viveiros foram retidas como zonas a proteger
integralmente na AMP Tristão/Alcatraz. Noutras zonas na Baía de Sangaréyah em
Dubréka, um questionário mais pormenorizado permitiu precisar os períodos de
migração para a reprodução, os elementos do conteúdo do estômago de cada
uma das espécies e os períodos e as zonas de abundância para a pesca das
diferentes espécies. Os estudos oceanográficos intensos destas zonas (salinidade,
turbidez, oxigénio dissolvido, etc.) permitiram completar estas caraterísitcas
identificadas pelas comunidades locais.
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e são às vezes afastados dos seus desafios. Um bom nível de envolvimento das
ciências na gestão deve ser encontrado a partir do processo de recolha de
informações.

A gestão das Áreas Marinhas Protegidas necessita de ter uma visão sobre os
elementos e a sua interação e a sua interdependência. A abordagem global dum
ecologista ajudará a integrar os resultados obtidos nas diversas especialidades.
Os gestores têm uma má tendência a não integrar sociólogos, antropólogos,
economistas e peritos em comunicação nas suas equipas. Estas disciplinas são
às vezes mais importantes para o bom êxito do plano e a sua implementação
ulterior do que as disciplinas científicas.

Nós podemos deduzir as recomendações seguintes do que precede :

Antecipar a implementação da monitoria 
A fase de recolha de informações permite assim estabelecer um estado de
referência, que constitui a base dos seguimentos ecológicos e socioeconómicos
que serão depois criados. O gestor da AMP deverá identificar indicadores dos
quais ele se dedicará a acompanhar a evolução. Luis Tito de Morais, investigador
ecologista no IRD, precisa que, idealmente, a realização duma avaliação por
indicadores deverá sempre efetuar-se conforme uma conceição “AAC” (Antes-e-
Depois e Controlo). Isto significa que os estudos devem começar antes e
prosseguir após a designação como área protegida, tanto dentro da área mesma
como em sítios de controlo no exterior da AMP.

x
Recomendações sobre o conteúdo da informação recolhida

Para a fauna e a flora, é importante determinar os efetivos, a distribui-
ção, os processos ecológicos, as tendências, as interações e não se
limitar a uma lista de espécies.

As tendências, a distribuição e as interações são extremamente impor-
tantes para compreender o passado e particularmente o estatuto futuro
duma área protegida. 

É importante considerar o sistema de forma global e adoptar uma abor-
dagem ecosistemica. Todas as informações são interdependentes e é
importante analisar esta interdependência, em particular entre o Homem
e a natureza.

Cada elemento de informação deve determinar valores ecológicos,
socioeconómicos e culturais, bem como desafios, à escala local,
nacional ou internacional. A ciência por ela mesma tem pouco interesse
aqui, é importante identificar o interesse que concedem estas
informações ao processo e à população.
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x
Descrição e estratégia de escolha dos indicadores ecológicos
Luis Tito de Morais, Investigador ecologista no IRD.

Três grandes aspectos podem ser retidos: (1) os efeitos internos na AMP, (2) os
efeitos de transbordamento, (3) os efeitos para a exploração. Estes efeitos não
são exaustivos, nem exclusivos, muito menos contraditórios, mas conforme o
que se deseja medir em prioridade, as escolhas de indicadores não serão as
mesmas. Segundo os objetivos, os indicadores devem permitir :

(1) Efeitos internos da AMP 

Verificar que a riqueza específica das espécies visadas (peixes em particular)
aumenta bem linearmente com o tempo após a designação como área
protegida, no interior da AMP ;

Verificar o papel e a parte das mudanças eventuais no habitat no seio da AMP
no acréscimo da riqueza (em relação ao papel direto da proteção) ;

Verificar que as estruturas tróficas no seio da AMP se tornam mais equilibradas
no seio da AMP e que as comunidades já não são dominadas por um fraco
número de espécies (em geral de nível trófico baixo).

(2) Efeitos de transbordamento :

Verificar que a riqueza específica das espécies visadas (peixes em particular)
aumenta bem linearmente com o tempo após a designação como área
protegida, tanto no interior como no exterior da AMP (a distância de impacto
benéfico é geralmente muito fraco) ;

Verificar o papel e a parte das mudanças eventuais no habitat no seio da AMP
no acréscimo da riqueza (em relação ao papel direto da proteção) ;

Verificar que os efeitos observados no exterior vão diminuir com o afastamento
da área protegida ;

Verificar que os maiores predadores se tornam cada vez mais grandes e
abundantes na área protegida e na proximidade imediata desta ;

Verificar que as comunidades ecologicas na proximidade imediata da área
protegida têm tendência a aproximar-se das do interior da AMP (fenómeno
longo a observar).

(3) Efeitos para a exploração

Verificar que após uma diminuição inicial na sequencia da designação como
área protegida (efeito santuário ou de apelo da AMP), as capturas das espécies
visadas (peixe em particular) no exterior da AMP aumentam bem linearmente
com o tempo ;

Verificar a boa aplicação das regulamentações da pesca na proximidade da
AMP (se a situação perto da AMP for a dum ”laxismo” completo, será muito
difícil ressaltar qualquer efeito) ;

Verificar que a parte dos maiores predadores nas capturas no exterior da AMP
aumenta bem linearmente com o tempo após a colocação em reserva ;

Verificar que o bem-estar e as receitas das populações implicadas aumentaram
após a colocação em área protegida (o efeito pode ser longo a observar, mas
idealmente, após uma diminuição inicial, ele deverá continuar a crescer
linearmente com o tempo).
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x
Estratégia de escolha e descrição
dos indicadores socioeconómicos
Delphine Malleret-King, Socmon

Gerir uma AMP é influenciar o comportamento dos utilizadores dos recursos
marinhos, para melhorar ou manter a condição. Por isso, a gestão da AMP é
indissociável da esfera socioeconómica. Para influenciar os atores e colaborar com
eles, o gerente deverá compreender as suas atitudes, os seus comportamentos,
e o contexto socioeconómico, político e cultural no qual eles evoluem.

Assim, o seguimento socioeconómico é um instrumento que faz parte da gestão
duma AMP. É ao acompanhar a evolução de indicadores específicos que o gestor
avaliará o impacto das atividades da AMP. Além disso, ao envolver os atores
enquanto informadores, o acompanhamento permite-lhes dar a sua opinião (de
forma sistemática), apropriar-se os resultados da AMP e contribuir para a busca
de soluções a problemas emergentes. O seguimento socioeconómico reforçará
então a colaboração entre gestores e atores, e garantirá a transparência de
gestão.

No entanto, conduzir um plano de seguimento socioeconómico necessita uma boa
preparação. O processo articula-se em torno de objetivos de monitoria (ligados
aos objetivos da AMP) e envolve :

A medida sistemática, rigorosa e regular (geralmente por intermédio de entre-
vistas) de indicadores ;

a análise dos dados para detetar as mudanças ;

A integração da informação interpretada na tomada de decisão ;

A difusão desta informação aos atores implicados.

A escolha de indicadores é crucial para que o seguimento seja adaptado às neces-
sidades dos gestores. As principais categorias de indicadores são : demografia
(ex: educação, população, ocupação), bem-estar/riqueza, governação,
perceção/atitude, utilização dos recursos. A seleção será estabelecida conforme,
entre outros, os objetivos e as atividades da AMP e a capacidade da equipa. Um
estado de referência fornecerá um bom conhecimento do contexto local e contri-
buirá para melhor identificar os indicadores.

A qualidade dos dados e então a sua utilidade dependerá dos métodos escolhidos
e do rigor com qual os dados são recolhidos. As dificuldades metodológicas são
no entanto facilmente evitadas com um pouco de bom senso, de rigor e a escolha
judiciosa de animadores/inquiridores (preferencialmente locais).

O Manual Soc Mon para as AMP de AO foi concebido a fim de orientar o gestor na
sua reflexão, na participação e na execução dum plano de acompanhamento
socioeconómico.
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2. A análise e o exame das informações 

O trabalho de coleta não poderá conceder toda a informação desejada. É então
importante prever igualmente um balanço sobre a qualidade desta informação
(fiabilidade), e sobre a sua disponibilidade. Algumas informações não poderão ser
recolhidas, é preciso assim ao explicitar as razões (dificuldades técnicas, retenção
de informações, falta de meios, informação julgada finalmente não indispensável)
apresentar as futuras perspetivas.

O trabalho de análise das informações deverá no máximo ser realizado sob a forma
de interpretações cartográficas. Com efeito, a visualização por intermédio das
cartas permite muitas vezes colocar de novo a AMP no seu contexto geográfico.
Além disso, uma análise cartográfica, graças ao trabalho de justaposição e de
cruzamento de informações enriquece a análise. Finalmente, é preciso notar que
o trabalho de diagnóstico deve ser apresentado ao público, e a leitura da carta
facilita o trabalho de comunicação e de apresentação.

Não se deve perder de vista que o diagnóstico do sítio deve finalmente fornecer
todos os elementos necessários para a determinação dos desafios de gestão. As
informações recolhidas devem sublinhar o aspeto “emblemático” do sítio e o
interesse da execução de medidas de gestão. Esta fase de diagnóstico deve
igualmente permitir fazer o balanço sobre o estatuto da AMP, o seu estado de
conservação, a sua inter-relação com o território no qual ela se situa, e as
tendências evolutivas.

Atualização do diagnóstico 

É importante notar que o conhecimento dum sítio é constantemente chamado a
ser melhorado. Se o primeiro exercício de realização dum plano de gestão deve
permitir recolher o mínimo de informações para identificar os impactos e os
objetivos, a realização dos planos seguintes deverá ser a oportunidade para
melhorar e atualizar estas informações.

Além disso, o valor e os desafios dum sítio são flutuantes no tempo e no espaço.
Se num dado momento, os desafios se situam numa zona ou na preservação duma
espécie por exemplo, estes podem evoluir (melhoria do estado de conservação,
modificação das pressões,...) e novos desafios podem aparecer. Esta atualização
é então necessária para adaptar o plano de gestão a um contexto flutuante.

x
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Recomendações sobre critérios
de valores notáveis 
(Tirado de “Guidelines for management planning of protected areas”
(Thomas e al., 2003)

Na avaliação dos desafios duma área protegida, o gestor deve considerar
se a área contém :

Exemplos notáveis de valores naturais, paisagísticos, geológicos, cientí-
ficos, ecológicos, florísticos, faunísticos e recreativos (se sim porquê) ;

Caraterísticas biológicas únicas, tipos de vegetação e de paisagem (e
se sim porquê) ;

Zonas essenciais para a proteção da integridade ecológica da área pro-
tegida no seu conjunto (incluindo zonas essenciais para a manutenção
dos cursos de água e da sua qualidade e as razões) ;

Zonas e recursos vitais (economica e culturalmente ou outro) para as
comunidades locais;

Zonas e recursos que fornecem serviços essenciais para as populações
fora do parque, em particular as que tiram nele beneficios económicos
ou políticos ;

Espécies vegetais ou animais raras ou endémicas ;

Espécies vegetais, animais ou habitats sensíveis, ameaçados ou em via
de extinção ;

Recursos que são em geral sensíveis às atividades humanas ;

Exemplos notáveis de paisagens restruturadas, testemunhando uma uti-
lização sustentável dos recursos naturais ;

Sítios arqueológicos ou históricos importantes ;

Sítios culturais importantes ;

Caraterísticas que conduziram a um reconhecimento mundial (por exem-
plo o Património Mundial da UNESCO).

x

4. Os valores do sítio

Para identificar os valores dum sítio, o mais simples consiste primeiro em enumerar
os diferentes estatutos existentes no plano internacional, ao identificar quais são
as espécies, os habitats, ou as atividades (culturais nomeadamente) que
beneficiam dum estatuto que lhe confere um certo valor. Pode-se citar por exemplo
as espécies e os habitats inscritos em convenções internacionais (CITES,
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convenção de Abidjan...), as espécies inscritas na lista vermelha da UICN
(www.iucnredlist.org), bem como as espécies que são objeto de proteção a nível
nacional.

A determinação do valor deve realizar-se igualmente em função das
particularidades do sítio ressaltadas durante o diagnóstico, ao colocá-lo de novo
no seu contexto regional e internacional. Esta análise pode apoiar-se nos critérios
da Conferência sobre a Diversidade Biológica (CDB) para a identificação das zonas
marinhas ecologica ou biologicamente significativas que necessitam duma
proteção (CBD, 2008). Pode-se, por exemplo citar os critérios de rareza dos
ecossistemas representados, a vulnerabilidade, a produtividade biológica, ou ainda
a importância de algumas zonas no ciclo de vida das espécies.

Finalmente, técnicas de avaliação económicas podem ser utilizadas para atribuir
um valor monetário a um sítio. Estes valores são determinados por economistas
utilizando técnicas diferentes tais como o preço do mercado, os custos evitados,
o consentimento de pagar, o custo da viagem, etc. Para ir mais longe, o relatório
de síntese da TEEB (The Economy of Ecosystem and Biodiversity) apresenta os
diferentes aspectos a considerar para avaliar o valor económico dos diferentes
espaços naturais (TEEB, 2010).

6. Os desafios de gestão

Os conhecimentos acumulados nas etapas precedentes servirão para determinar
a importância do sítio e os seus valores, e informar as partes implicadas. Depois,
as pressões e os problemas que afetam o sítio e a realização dos objetivos da
sua criação serão debatidos com as partes implicadas ao utilizar vários
instrumentos, tais como a técnica da árvore de problemas. Este último instrumento
permite ajudar a visualizar as pressões no sistema e os seus potenciais impactos.

Esta etapa de concertação é primordial, pois é a partir dos problemas identificados
que vão aparecer os desafios de conservação. Por exemplo, os estudos podem
mostrar que o sítio alberga uma população importante de manatins, espécie
reconhecida como ameaçada a nível internacional. Uma vez que a população
reconhece que a caça ou a circulação de engenhos motorizados representam um
perigo para o manatim, a sua conservação pode aparecer como um desafio
importante para a AMP. É na base destes desafios que vão depois ser construídos
os objetivos globais e específicos da AMP.

Geralmente, os desafios consistem ora em reduzir ou gerir as pressões que afetam
um sítio, ora valorizar o património existente. Na região oeste-africana em
particular, estes desafios articulam-se em torno da exploração sustentável dos
recursos (peixes, bivalves, madeira, etc), da preservação das espécies notáveis
(manatins, aves de água, tartarugas, etc.), ou da melhoria das condições de vida
das populações locais (atividades geradoras de receitas, ecoturismo, etc.).

Etapa
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O método da árvore de problemas 

Trata-se dum método participativo, que consiste em identificar os problemas
encontrados no sítio (o tronco), e atribuí-lhe causas (as raízes) e consequências
(os ramos). Cada problema é objeto duma árvore de problemas diferentes. Este
método permite bem identificar as problemáticas de conservação, a fim de
determinar os desafios próprios a cada sítio.

Os peritos só são introduzidos no processo para responder a questões precisas.
Trata-se de garantir de que o processo ajude os membros da comunidade a melhor
compreender as causas, encontrar as soluções possíveis e escolher as ações a
lançar.

Para ir mais longe, consultar “Promoting Institutional and Organizational
Development: A Source Book of Tools and Techniques”. (DFID, 2003).

x

Aqui começa a redação do plano de gestão.
Para começar com a redação da SEÇÃO A
-Diagnóstico e desafios da AMP, referir-se
à página 53 do Plano de redação e seguir
as instruções que são dadas afim de redigir
o plano de gestão por partes.

+
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Etapa 6Etapa 5Etapa 4Etapa 3Etapa 2Etapa 1

Identificar os objetivos da AMP 

1. Os objetivos globais

Antes de determinar objetivos globais, alguns guias recomendam de redigir uma
visão que resume numa frase o objetivo geral da AMP. Esta visão é depois
transformada em objetivos globais (às vezes denominados objetivos a longo prazo)
que devem permitir atingir ou manter um estado considerado como ideal para a
AMP (todos os valores ecológicos, socioeconómicos e culturais são mantidos e
perservados).

« Eles devem ser concebidos na base do diagnóstico e nomeadamente a partir
dos desafios. Eles têm vocação de continuar quase permanentes nos planos
sucessivos (exceto erro de definição durante o primeiro plano ou melhoria
sensível dos conhecimentos), mesmo quando as avaliações demonstram que
eles são atingidos” (Chiffaut, 2006).

A construção desta parte deve ser de certa maneira mecânica, a fim de se afastar
de qualquer subjetividade, e estar baseada nos desafios que foram identificados
antes, a fim de abordar todas as fontes de degradação, mas também todas as
potencialidades da AMP. No entanto, perante a diversidade das situações, uma
certa margem de manobra é possível, o essencial sendo conservar a lógica de
raciocínio incluindo: identificação dos objetivos depois das atividades (etapa 5).

Objetivos de proteção mas também de desenvolvimento...

É importante maximizar a potencialidade do sítio e não preocupar-se unicamente
com a eliminação das pressões. O ecoturismo pode ser um bom exemplo, tal como
isto foi demonstrado em Bamboung onde as receitas do acampamento ecoturístico
permitem alimentar um fundo para a fiscalização (torre de observação, piroga) a
fim de evitar a pesca ilegal no bolong. O ecoturismo pode igualmente ultrapassar
a resolução dos problemas e permitir gerir fundos para a comunidade,
sensibilizando os seus membros sobre a importância do sítio. É preciso, no
entanto, que cada gestor esteja perfeitamente consciente das oportunidades
turísticas oferecidas pelo seu sítio, pois se o Bamboung é o exemplo mais bem
sucedido na África Ocidental, todas as AMP da região não têm a mesma
potencialidade ecoturística.

x

A utilização de métodos participativos (como a árvore de objetivos) permite reunir
todas as partes implicadas responsáveis para se entenderem sobre os objetivos
do sítio. Cada parte apresenta a sua própria série de objetivos graças a um diálogo
realizado por um facilitador experiente, e tenta chegar a um acordo sobre os
objetivos globais do sítio. A maioria dos manuais e os atores aconselham para
começar por grupos individuais autónomos (pescadores, mulheres, jovens,
parceiros, etc.) e depois evoluir para encontros mistos.

Etapa
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O papel e as capacidades do facilitador são determinantes para o bom êxito desta
etapa. As etapas antes e após esta são mais fáceis e diretas, mas é aqui que o
futuro do sítio se realiza. Esta etapa, se ela não for executada corretamente,
atrasará o processo do plano de gestão.

As partes interessadas serão convidadas a formularem objetivos globais. As
recomendações de ATEN (Chiffaut, 2006) abaixo fornecem indicações sobre a
forma como eles devem ser identificados.

x
Recomendações para identificar os objetivos globais
(adaptado de Chiffaut, 2006)

1. Retomar todos os desafios, ao conservar a sua posição hierárquica.

2. Primeiro, atribuir um objetivo global a cada desafio. Sobre a forma, redigir
os objetivos globais em termos claros e precisos, numa única frase,
relativamente curta (por exemplo: “Preservar as populações reprodutoras de
aves marinhas” ou “melhorar as condições de vida das populações locais”).

3. Realizar agrupamentos se os objetivos globais forem numerosos.

4. Verificar a coerência dos objetivos entre eles, nomeadamente objetivos de
conservação com os objetivos de desenvolvimento e os objetivos gerais doutros
planos ou documentos de objetivos.

Cada objetivo deve ser acompanhado dum curto argumentário para dar
complementos de informação.
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2. Os objetivos específicos 

Os objetivos específicos (também denominados objetivos do plano) têm um caráter
operacional, a sua duração de vida é a do plano, mesmo se eles podem ser
reconduzidos. Eles estabelecem os objetivos globais visando um ou vários
resultados concretos a médio prazo. Eles buscam nomeadamente preservar os
valores do sítio e/ou reduzir os efeitos dos fatores influenciando de modo negativo
o estado de conservação.

Os objetivos específicos são geralmente redigidos sob a forma dum verbo de
mudança de estado, acompanhado dum complemento de objeto, por exemplo :
“restaurar os sítios de nidificação das espátulas brancas”. Com vista a avaliações,
é preciso velar para fornecer as indicações que permitam verificar se o objetivo é
atingido. A maioria dos guias propõem o acrónimo SMART (em inglês) para
formular os objetivos específicos: estes devem ser Específicos, Mensuráveis,
Acessíveis, Realistas, Temporais.

Específicos (precisos)
Uma gestão eficaz não consiste apenas em atignir os objetivos em geral, mas em
alcançar cada objetivo individualmente. Sem objetivos precisos e mensuráveis, é
difícil determinar o que deve ser feito e como fazê-lo.

Acessíveis e Realistas

Deve ser possível atingir os objetivos do plano ao reconhecer os constrangimentos
que os responsáveis enfrentam. Por esta razão, os ideais exprimidos na visão (ou
nos objetivos globais) precisarão de ser traduzidos em termos mais práticos a fim
de fazer face às realidades correntes. Mais uma vez, não é “uma lista de votos”.

Mensuráveis
Os gestores devem estar em condições de dizer se as atividades de gestão estão
a atingir os resultados desejados. Trata-se lá dum importante indicador de sucesso.
Só será possível avaliar este sucesso se os objetivos forem quantificados ou
ligados a um resultado que pode ser medido duma certa forma.

Temporais
Na medida do possível, os objetivos devem ser delimitados no tempo. A
responsabilidade dos gestores para com as partes implicadas deve medir-se no
respeito dos prazos das ações lançadas para a execução do plano.

Etapa
4
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Referir-se à página 70 do Plano de redação

Para redigir esta parte

A dificuldade de medir a «Natureza »...

Identificar objetivos mensuráveis não é simples e muitas vezes as caratéristicas
ecológicas não são bastantes conhecidas para chegar corretamente a isso. No
entanto estas primeiras etapas para uma abordagem mensurável são fundamentais
e podem ser utilizadas para identificar a informação que falta.

O «Common Standards Monitoring », iniciativa utilizada para numerosos sítios
designados para a conservação da natureza no Reino Unido, foi bem desenvolvido
para permitir padronizar o acompanhamento dos sítios importantes :

“ Nesta abordagem apenas as caraterísticas para as quais o sítio foi designado
são acompanhadas. Estas são então classificadas como sendo ora numa
condição favorável ora numa condição desfavorável. Desta forma, é possível
categorizar qualquer caraterística como tendo satisfeito os seus objetivos de
conservação (condição favorável) ou não (condição desfavorável)”. (Alexander
and Rowell 1999).

Esta abordagem pode bem funcionar para caraterísticas facilmente quantificáveis
como a abundância duma espécie, o número de espécies, a zona de habitat
recuperada, mas não se adapta facilmente a noções mais intangíveis, tais como a
beleza natural ou a experiência ressentida pelos visitantes.

Além destas questões fundamentais, outros aspetos importantes devem ser
considerados durante a formulação dos objetivos específicos.

Primeiro, eles devem exprimir os objetivos a alcançar, mas não os meios utilizados
para atingí-los. Trata-se dum erro frequente, provavelmente porque o facto de
identificar um « objetivo » visado é mais difícil do que indicar como o atingir. Assim,
se um objetivo é proteger um habitat sensível, deve referir-se ao que o ameaça
(incêndio, parasitas) e não aos meios de resolver esta ameaça. Por exemplo, não
é preciso escrever como objetivo : “garantir o controlo marítimo da AMP”, mas
“Preservar os recursos marinhos da pesca ilegal”. A preservação dos recursos é
o objetivo, o controlo marítimo um dos meios.

É preciso igualmente priorizar estes objetivos, a fim de fazer ressaltar os que
devem obrigatoriamente ser atingidos. Esta priorização é necessária
nomeadamente para as etapas seguintes, quando será preciso determinar que
serão os meios a disponibilizar, que serão os recursos disponíveis.

x
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Etapa 6Etapa 5Etapa 4Etapa 3Etapa 2Etapa 1

Programar as atividades

As atividades são a terminação da arborescência lógica : Visão/ Objetivos globais
/Objetivos específicos/ Atividades. A sua execução deve permitir atingir os
resultados identificados na etapa precedente.

A definição das atividades deve ser objeto duma reflexão estratégica que
condiciona a sua sucessão no tempo, iniciando assim o trabalho de planificação
que segue. As atividades devem ser coerentes entre elas e conformes com os
objetivos estratégicos bem como a regulamentação da AMP.

1. As opções e as estratégias de gestão 

A equipa de redação deve estar consciente dos constrangimentos e avaliar cada
opção para ver se ela é realista. Inspiração, intuição, visão transversal, raciocínio
imaginativo e originalidade são aqui primordiais.

Os constrangimentos técnicos e financeiros são de modo evidente de primeira
ordem nos critérios de escolha, mas critérios de ordem mais estratégicos devem
igualmente ser considerados. Por exemplo, o grau de intervencionismo projetado :
não-intervenção, envolvimento ativo (como a arborização), ou o grau de intervenção
das comunidades nas operações de gestão. Finalmente, as prioridades
estabelecidas nos impactos e objetivos vão igualmente influir na seleção das
diferentes opções.

É importante notar que as diferentes opções e as estratégias podem evoluir no
tempo. As condições da zona podem mudar, bem como os recursos financeiros
do gestor, ou mais geralmente os objetivos específicos e as ordens de prioridade.
Em função destas mudanças, as escolhas e a execução de algumas atividades
poderão ser revistas.

Etapa
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Segundo as recomendações tiradas do guia da UICN (Thomas et al., 2003), a
equipa de redação deve colocar as seguintes questões :

Que opções representam a melhor relação custo/benefício ?

Qual é o «melhor » grupo de opções ?

Que opções são conformes com os critérios pré-estabelecidos?

Em resposta a estas questões, a equipa deve poder identificar : 

A opção que é mais conforme com o objetivo ;

Se a opção funcionará ;

Se cada opção é financeiramente viável ;

Em que medida as opções serão adotadas pelos líderes políticos e pelo
grande público ;

Quem ganha e quem perde, isto é que categorias da sociedade aproveitarão
das atividades executadas e quais são as que sofrerão das desvantagens.

As escolhas assim realizadas permitem definir as atividades, que serão descritas
com precisão no registo das atividades colocado em anexo.

2. A zonagem, estratégia indispensável para as AMP

Este guia quis insistir na zonagem, estratégia de gestão particularmente aplicada
nas AMP. Ela consiste em dividir um sítio em diferentes zonas que são
habitualmente: o centro de conservação, as zonas tampão e as zonas de utilização
sustentável (caça, turismo, pesca etc.). Regras determinam os usos autorizados
ou não nestas diferentes zonas, e o gestor deve assim executar atividades para
fazê-las respeitar (controlo, balizagem, sensibilização, etc...).

As recomendações da UICN (Kelleher, 1999) e EUROSITE preconizam manter um
sistema de zonagem simples e claro. É preciso utilizar sempre que possível
fronteiras fisicamente identificáveis (costa, bóias, etc.) nomeadamente para
distinguir as zonas de pesca e de não pesca. Este aspeto é muito importante no
mar, onde a delimitação duma zona é difícil.
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Exemplo da zonagem da AMP de Urok
na Guiné-Bissau (fonte: Biai et al, 2003)

O processo de concertação ligado à criação da AMP de Urok na Guiné-
Bissau permitiu estabelecer de forma consensual uma zonagem da parte
costeira em três zonas :

Uma zona de conservação (azul escuro): o acesso a esta zona e
aos seus recursos está unicamente reservado aos residentes com fins
alimentares ou cerimoniais. O grau de proteção desta zona visa portanto
preservar uma zona ecologicamente sensível, a fim de garantir a
segurança alimentar, cultural e ambiental das ilhas de Urok.

Uma zona de desenvolvimento (azul claro) : o acesso aos recursos
está exclusivamente reservado aos residentes, para fins alimentares,
cerimoniais e comerciais. O princípio de exclusividade dos direitos de
acesso a favor das comunidades residentes permite garantir a sua
segurança económica. Bem como para a zona central, estes direitos de
acesso exclusivos induzem junto dos seus beneficiários uma
responsabilidade de gestão do território a seu favor, constituindo assim
a melhor garantia de durabilidade dos recursos.

Uma zona de transição (cinzento claro) : o acesso está autorizado
aos pescadores não residentes e aos pescadores desportivos sob
reserva do respeito das regras em vigor no território Urok. O acesso
aos pescadores não residentes faz parte integrante da lógica global do
plano de gestão, visto que os esforços de gestão se destinam a
beneficiar não apenas às comunidades residentes, como a todo o país.
Da mesma forma que as ilhas de Urok são alimentadas pelo exterior
(em peixe reprodutores por exemplo), é vital que elas alimentam em
troca o exterior do seu território.

x
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4. O quadro lógico 

O quadro lógico permitirá tornar claro e mensurável a repartição dos objetivos e
das atividades. Ele inicia com os objetivos globais que se transformam em
objetivos específicos depois em atividades (um exemplo de quadro lógico está
disponível na página 73 do Plano de redação).

Os objetivos específicos devem permitir atingir resultados, para os quais
indicadores são estabelecidos a fim de controlar os progressos. Os riscos e as
hipóteses de êxito são identificados desde o início da programação, o que permite
às partes implicadas medir os riscos no momento da tomada de decisão e à
equipa do projeto tentar eliminá-los ou minimizá-los antes que eles ocorram.

5. A planificação e a avaliação dos custos das atividades 

A planificação é um dos elementos chaves do plano de gestão. Esta deve construir-
se a dois níveis. Uma planificação sobre a duração do plano, que servirá de suporte
para uma planificação anual. Estas planificações devem indicar por um lado as
datas e durações de execução das atividades, mas também (e sobretudo) os

O plano de negócios 

Plano de gestão e plano de negócios são estreitamente ligados e
complementares. Um plano de gestão permite clarificar objetivos de
gestão e programar um plano de trabalho para os atingir; um plano de
negócios vai avaliar os custos que esta programação representa, e analisar
os recursos disponíveis ou mobilizáveis.

Assim, um plano de negócios deve apoiar-se num plano de gestão para
ser realizado, mas um plano de gestão, se ele pretender ser realizável,
deve integrar as conclusões do plano de negócios para construir uma
programação realista.

Durante a redação do plano de negócios, o gestor é chamado a analisar
todos os encargos que influem na sua AMP (funcionamento, atividades,
investimentos, etc.). O ideal é posicionar-se num passo de tempo
correspondente ao plano de gestão. Estes encargos são depois
confrontados com os recursos disponíveis (dotações do Estado,
autofinanciamento etc.), Em muitos casos, encargos e receitas são
desequilibrados, e uma diferença mais ou menos importante é constatada.
Por esta razão, é num primeiro tempo interessante realizar um cenário
mínimo, abaixo do qual a AMP não pode desempenhar o seu papel e um
cenário ideal, onde todas as atividades podem ser realizadas. Depois o
gestor deve realizar uma reflexão para avaliar as opções de que ele dispõe
para atrair recursos suficientes e assim garantir as atividades planificadas.

Pode-se assim considerar que o processo de cálculo dos encargos que
influem na AMP é o mesmo no caso dos planos de gestão e nos planos de
negócios. O plano de negócios vai mais longe ao propor uma estratégia
para atrair os recursos necessários.

x
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custos humanos e financeiros para os realizar. A este nível, existe uma interação
forte com o plano de negócios (ver enquadrado ao lado).

O custo de cada atividade deve ser medido em termos de custos humanos e
financeiros.
Geralmente, os gestores de áreas protegidas distinguem dois tipos de custos: os
custos de funcionamento e os custos de investimento.

O funcionamento corresponde aos encargos recorrentes (salários, renda,
combustíveis, etc.). Os custos de investimentos são encargos ditos
“extraordinários” (aquisição de barcos, construção de escritórios, etc.).

Os encargos de funcionamento podem ser distinguidos em quatro categorias :

Os encargos do pessoal : eles envolvem todos os custos ligados ao pessoal
(salários, seguros sociais, etc.) ;

Os encargos de estrutura : trata-se de todos os custos ligados à manutenção
do material, à aquisição de provisões, aos aluguéis, ao combustível, etc ;

Os encargos de trabalhos e de estudos : trata-se das despesas efetuadas para
a realização de estudos científicos, de consultorias, ou de instalação de estru-
turas no sítio (atalhos, manutenção de bóias, etc.) ;

Os encargos de amortização : são as despesas efetuadas cada ano a fim de
amortecer o material comprado e de prever a substituição dos equipamentos
da AMP (computadores, barcos, etc.).

A fiscalização maritima é uma atividade
que custa muito caro aos gestores da AMP.

Globalmente, estima-se que a gestão duma AMP
custa 60% mais cara do que a gestão dum
parque terrestre de superfície equivalente.

Etapa
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Referir-se à página 71 do Plano de redação

Para redigir esta parte

Cada atividade é então avaliada em termos de necessidades humanas e de
encargos. Por exemplo, a fiscalização maritima duma AMP induz encargos
importantes de pessoal (pessoal qualificado e numeroso), encargos de estrutura
elevados (despesas de manutenção dos barcos e do material, combustível, etc.),
encargos de amortização importantes mas poucos encargos de trabalhos e de
estudos.

Assim, o orçamento total é calculado numa base anual, para toda a duração do
plano. É igualmente necessário identificar as fontes de receitas conhecidas e
potenciais tais como o autofinanciamento, os apoios das organizações parceiras,
os orçamentos nacionais, etc.. As receitas e despesas potenciais devem ser
equilibradas cada ano. No quadro da redação do plano de gestão, não é necessário
ultrapassar este trabalho de avaliação. A etapa paralela consistirá na elaboração
dum plano de negócios, que comportará uma estratégia para obter os
financiamentos requeridos.
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Avaliação do plano 

Se a avaliação do fim do plano continua fundamental, o caráter iterativo do
processo de planificação permitirá executar revisões mais frequentes da
planificação e do seu impacto no sítio. O plano de gestão pode por conseguinte
ser avaliado e atualizado anualmente. Estas avaliações passam em revista as
atividades já cumpridas, os orçamentos gastos anualmente e revêem assim os
objetivos. A análise dos sucessos e dos fracassos é indispensável para a execução
duma gestão suave e adaptativa, a fim de considerar os resultados e as
recomendações saídos dos exercícios de avaliação e do acompanhamento da
eficácia de gestão.

As versões revistas dos planos de gestão não constituem então um equilíbrio entre
as atividades não executadas das antigas versões e as novas atividades previstas.
Da mesma forma, uma nova versão não põe em causa a totalidade da antiga
versão. As revisões devem considerar o antigo plano e determinar porquê algumas
atividades não foram executadas e analisar as suas causas.

Esta última etapa visa prever desde a redação do plano de gestão, quais serão os
métodos e os meios a disponibilizar para avaliar a sua realização e os seus
impactos na gestão bem como o alcance dos objetivos de criação, com bases
anuais e para a duração do plano. Não se trata de avaliar a eficácia da gestão da
AMP. Esta atividade é objeto duma metodologia particular.

Os primeiros planos de gestão eram documentos estáticos, muitas vezes escritos
por consultores externos à equipa de gestão, cobrindo um período compreendido
entre os cinco e os 10 anos, revistos a meio percurso e antes do fim do plano.

Etapa
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A avaliação do fim de plano é realizada por todos os atores da AMP, e se possível
ao associar uma pessoa externa a fim de levantar qualquer problema de
subjetividade. Trata-se primeiro de estabelecer um balanço da realização das
operações, depois de fazer um ponto sobre as evoluções em termos de
conhecimento e de resultados, para finalmente avaliar a eficácia, a coerência e a
pertinência das operações e dos objetivos. Estes elementos servirão de base para
a redação dum novo plano de gestão. Por outro lado, uma avaliação dos meios
financeiros, materiais e humanos deve ser realizada a fim de prever eventualmente
a mobilização de novos meios em termos de pessoal ou de financiamentos. Este
exercício é um verdadeiro trabalho de avaliação da eficácia de gestão das AMP,
para as quais instrumentos específicos existem (cf. abaixo).

Avaliações do plano e avaliação da eficácia de gestão

Estes dois exercícios de avaliação são distintos, apesar de estar muito próximos
e ligados. A avaliação do plano limita-se às atividades que foram realizadas, e
baseia-se na avaliação dos indicadores para medir e explicar porque algumas
atividades funcionaram ou não funcionaram. A avaliação da eficácia de gestão é
um processo completo visando determinar em que medida os objetivos da AMP
foram alcançados ou não e que é objeto de guias pormenorizados (por exemplo:
“Como vai a vossa AMP?” de Pomeroy et al., 2006).

x

Referir-se à página 72 do Plano de redação

Para redigir esta parte
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Antes de apresentar o plano de gestão, é necessário
precisar quais foram as etapas da sua redação, da sua
validação, e quais foram os autores e as pessoas que
releram.

A1. INFORMAÇÕES GERAIS

1. Criação da Área Marinha Protegida

Cronologia da criação da AMP
Recordar quando e quem sublinhou o interesse do sítio. Mencionar os estudos
prévios, os primeiros pedidos de classificação, as principais etapas de
negociações e os objetivos de criação. Apresentar, se for o caso, as mudanças
na gestão do sítio. As principais etapas podem ser mencionadas sob forma de
quadro (cf. quadro 3).

Recapitulação das etapas da criação da AMPC de Bamboung no
Senegal (Biotope Ecologues Volontaires, 2009)

o

Q
U

AD
R

O
 3

2000 Determinação da zona a proteger.

10 de outubro
de 2002

Uma resolução da CR de Toubacouta cria a AMP de
Bamboung e instaura a sua estrutura de gestão.

Abril de 2003 Determinação das regras de gestão da AMP
de Bamboung e início da supervisão.

4 de novembro de 2004 Decreto Presidencial de criação da AMPC de Bamboung.

SEÇÃO A Diagnóstico e desafios da AMP

Ato de criação da AMP
Precisar qual é o estatuto oficial, a data de assinatura e de eventuais modificações.

As grandes linhas da regulamentação da AMP
Não se trata aqui de detalhar a regulamentação, mas de fornecer ao leitor os
principais elementos para que compreenda de que tipo de AMP se trata (categorias
UICN).

2. Localização e limites das AMP

Localização
Esta parte apenas integra um ou vários mapas. É preciso situar a AMP em relação
à sub-região, ao território nacional, à região administrativa e às coletividades locais
(cf. Um exemplo de mapa figura em seguida).

Conselhos :
Nao inserir aqui as cópias dos documentos of icia is mas

colocá-las em anexo e referir-se nelas

PLAN
O

S
D

E R
ED

AÇ
ÃO



54 FIBA

As informações mencionadas nos mapas devem ser conhecidas por um público
largo para poder facilmente situar a AMP (nomes de aldeias, de lugares, etc.).

Limites e superfície
Indicar a superfície da AMP, e dar todas as explicações necessárias para a
compreensão dos seus limites (presença dos cursos de água, limites
administrativos, fronteira, limite entre duas aldeias, etc.). Indicar igualmente os
limites das zonas tampão, ou zonas de transição (cf. figura 2 ao lado para um
exemplo de mapa de delimitação).

Contexto regional e acesso
Descrever os territórios terrestres e marítimos envolvendo a zona, bem como as
estradas de acesso. 

FI
G

U
R

A 
1

Mapa de localização da AMP Kawawana em Casamance (Senegal)
(Laffargue C., 2010).

o

Conselho (mapa página seguinte) :
Convém aqui bem escolher a escala e o fundo de mapa para utilizar o

mesmo para o restante do documento.
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FIG
U

R
A 2

Mapa de delimitação do parque nacional de Tanbi Wetlands na
Gâmbia (DPWM, 2008)

o

3. Governação da AMP

Organismos e responsabilidades
Estabelecer a lista de todos os organismos implicados na gestão do sítio e precisar
os seus estatutos (organismos de tutela, comités de gestão, comités de aldeias,
comités de fiscalização, etc.). Esta parte pode ser ilustrada sob a forma de um
organigrama (cf. figura 4 página 57).

Estabelecer as responsabilidades individuais relativas aos diversos aspectos da
gestão do sítio, as pessoas recursos e os contactos : os detalhes destes
contactos deverão ser revistos e atualizados de modo contínuo.

Equipamentos e infraestruturas
Descrever em breve os equipamentos e as infraestruturas construídos no sítio, a
sua estrutura e objetivo, se for o caso (cf. exemplo página seguinte com o PNBA).

Política interna do gestor
As competências e a política interna de um organismo terão uma influência
determinante sobre o modo de encarar a gestão dum sítio. Uma associação de
pescadores não terá a mesma abordagem do que a direção dum parque nacional.
Descrever aqui quais são os objetivos do gestor em relação à sua carta de
objetivos. Qual abordagem para a gestão da AMP ?

PLAN
O

S
D

E R
ED

AÇ
ÃO



FI
G

U
R

A 
3

Mapa das infraestruturas presentes a nível do PNBA na Mauritânia
(Fonte : PNBA, 2009).

o
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A 4

› Representantes de Formosa (6) 
› Representantes de Nago (3) 
› Representantes de Chedia (3) 
› Tiniguena (2) 
› RBABB (1) 

› Administrador local (1) 

Pessoas cujas competências
técnicas são reconhecidas (8)
e membros de
› Tiniguena
› FIBA / PRCM
› GPC, RBABB, INEP
CIPA / Ministério Pescas

› Membros dos Comités de Gestão
 da Tabanca (de todas as aldeias 
das 3 ilhas)
› Autoridades locais (2)
› Delegação Regional das Pescas (1)
› Tiniguena
› RBABB (1)
› GPC (1)
› NAP/UICN
› FIBA (1) + Parceiro financeiro (1)

› Membros dos Comités 
de Gestão de Nago
› Tiniguena
› Autoridades locais

› 3 representantes dos pescadores
› 3 representantes das mulheres

 Apanhadoras de bivalves
› 2 representantes das autoridades tradicionais

ASSEMBLEIAS INSULARES

COMITES DE GESTÃO DAS TABANCAS

ASSEMBLEIA GERAL
UROK

COMITÉ DE GESTAO
UROK

COMITE TECNICO

› Régulos
› Baloberos

CONSELHO
DOS ANCIOES

NAGOFORMOSA CHEDIA

› Membros dos Comités de Gestão 
das Tabancas de Formosa
› Tiniguena
› Autoridades locais

› Membros dos Comités
de Gestão das Tabancas
de Chedia
› Tiniguena
› Autoridades locais

Exemplo de organigrama dos órgãos de gestão da AMP de Urok
na Guiné-Bissau (fonte : Biai e al., 2003)

o

4. Inventários, classificações e compromissos internacionais

Identificar os diferentes estatutos relativos ao território da AMP (Ramsar, reserva
de Biosfera, etc.) a nível internacional, nacional e regional. Apresentá-lo sob a forma
de um quadro recapitulativo integrando as classificações, os nomes das zonas, a
sua data de classificação e as suas superfícies.

Recordar as convenções internacionais nas quais o país compremeteu-se e nas
quais os objetivos da AMP se inserem (CBD, Convenção de Abidjan, etc.).
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Conselho :
Colocar em anexo as cópias das atas de criacao dos comités de gestao,

comités de f iscalizacao.
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5. Contexto fundiário e regulamentar

Estatuto fundiário
Descrever o estatuto fundiário do sítio, referindo-se a documentos oficiais em
anexo (domínio público, parcelas privadas, etc.).

Servidões e direitos de uso
Cartografar todos os direitos (direitos de uso, servidões, etc.) detidos por outros
parceiros, por exemplo : direitos de passagem, apanha de conchas, colheita de
turfa, caça, sítio sagrado, etc.

Outros planos vigentes
Indicar os outros planos nos quais a AMP se insere (planos de desenvolvimento
locais, planos de organização das pescas, etc.).

6. Evolução histórica e ocupação do solo da AMP

Durante séculos, a maioria dos sítios são objeto de sucessivas ocupações humanas.
Se as informações são acessíveis, é importante esclarecer os rastros deste
passado, que serão úteis para os diagnósticos ecológicos e socioeconómicos
ulteriores. Comparar as informações recolhidas (sob forma de mapas por exemplo)
com a situação atual. Um exemplo abaixo com a localização dos montes de
mariscos no Parque Nacional do Delta do Saloum (PNDS).
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Localização dos montes de mariscos no PNDS, testemunhando da
ocupação do espaço pelas populações residentes
(fonte : DPN, 2010)

o
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7. Quadro sociopolítico geral 

Redigir uma breve síntese sobre o nível de população (demografia) e as tendências
evolutivas, a organização administrativa do território, os esquemas, planos e
programas públicos ou internacionais diversos, etc.

A2. CARATERÍSTICAS FÍSICAS DA AMP

1. Clima

Clima do país e da ecoregião
Retomar as caraterísticas do clima do país e da ecoregião oeste-africana (estação
de chuvas, médias de temperaturas, etc.).

Clima regional e local
Descrever mais precisamente o clima regional da AMP, bem como as caraterísticas
climáticas do sítio (elevação, exposição, aspecto, vegetação) e precisar como
influenciam o clima local e/ou qual influência o clima exerce sobre o sítio.

Exemplo de histograma de populações vizinhas do Parque
Nacional de Tanbi na Gâmbia (fonte : DPWM, 2008)

o

Conselho :
Atencao, nao se trata de descrever em promenor os

aspectos socioeconómicos que serao abordados mais tarde !

Conselho :
Na maioria dos casos, a descricao nao pode ser acompahada de

dados exatas pois muitas vezes faltam, mas as grandes tendencias

sao muitas vezes conhecidas e vao servir num primeiro tempo a

reforcar a descricao. PLAN
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2. Hidrologia

As águas subterrâneas
Descrever as caraterísticas das águas subterrâneas, nomeadamente a dinâmica
das napas (períodos de seca, etc.) e a qualidade da água.

Os cursos de água
Descrever as caraterísticas das águas de superfície, as influências das águas
marinhas e salobras, o fluxo sazonal, os dados físico-químico ou a presença de
poluentes se isto for conhecido, etc. Esta parte pode ser descrita por um mapa
(exemplo figura 7 página seguinte com a hidrologia a nível do parque nacional do
Delta do Saloum).

As águas costeiras
Descrever as caraterísticas das águas costeiras (salinidade, temperatura, etc.),
bem como os fenómenos de marés e correntes.
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Exemplo de dados meteorológicos recolhidos junto do serviço
meteorológico de Ziguinchor no âmbito do documento de criação da
AMP de Kawawana no Senegal (fonte : Laffargue, 2010).

o

A aquisição destas informações é muitas vezes relativamente
custosa e não representa, de modo geral, um interesse maior
para a gestão do sítio. Geralmente, cabe a cada gestor avaliar
as relações custos/benefícios de cada informação, em relação
com os seus objetivos de gestão e os meios de que dispõe.

+
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3. Geologia e geomorfologia

História e formações geológicas
O objetivos é dispor dum bom conhecimento das formações geológicas e das
suas estruturas, compreender a história geológica do território estudado,
estabelecer relações entre a geologia e as paisagens, etc.

Se as informações forem disponíveis, situar a AMP no seu ambiente geológico,
resumir a história geológica da região, natureza dos afloramentos, das principais
estruturas, etc.

A natureza dos solos
Sitos na interface do substrato e da vegetação, os solos são importantes a
considerar para interpretar as paisagens, os habitats, e a implantação das culturas.
Inserir aqui um mapa pedológico do território se este existir (cf : exemplo página
63 na figura 8 do mapa da AMP de Joal Fadiouth no Senegal).

FIG
U

R
A 7

Rede hidrográfica a nível da reserva de biosfera transfronteiriça
do Saloum-Niumi (fonte : DPN, 2010).

o
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4. Formas do relevo e sua dinâmica

Relevo e paisagens terrestres
Identificar e descrever as formas do relevo, as paisagens caraterísticas e a
dinâmica que nelas resulta (hidrogeologia nomeadamente).

Batimetria e evolução do litoral
Descrever os relevos batimétricos, os processos de erosão/sedimentação, a
evolução do litoral, etc. (por exemplo com um mapa tal como o apresentado na
seguinte página para a AMP de Kayar no Senegal).

EN
C

AR
T

Descrição dos solos da Reserva de Biosfera Transfronteiriça do
Saloum-Niumi. (fonte : Mat Dia, 2003)

De acordo com os trabalhos do ISRA e do IRD, a cobertura
pedológica da bacia do PNDS e das suas beiras compreende os
seguintes solos :

solos ferruginosos tropicais esgotados desenvolvidos respetivamente sobre
a cobertura arenito du continental terminal e as dunas continentais ;

solos de sulfato ácidos das tannes, desnudos e inadequados à
agricultura. Servem de zonas de repouso para alguns pássaros tais
como as gaivotas de cabeça cinza e as gaivotas de bico fino, bem como
alguns mamíferos como o macaco verde que afeciona os caranguejos
que colonisam este tipo de solo ;

solos hidromórficos orgánicos pouco evoluídos dos lodaçais atuais.
Constituem zonas de alimentaçao para alguns pássaros migradores
como o fuselo e o grande maçarico real ;

solos minerais e solos pouco evoluídos de aporte com apoio em cordas
arrenosas recentes ou acumulação dos lodos eólicos que constituem
sustentáculos de predileção dos sternideas ;

solos calcimorfos de tipo rendzina rica em matéria orgánica dos montes
artificiais de conchas.

x

Conselho :
Se estes dados faltarem, as caraterísticas gerais podem ser descritas

e a coleta de dados mais exatos poderá ser objeto de um objetivo do

plano de gestao (cf. encquadrado abaixo).
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FIG
U

R
A 9

Batimetria da zona da AMP de Kayar (Fonte: Senagrosol consult, 2007)
o

FIG
U

R
A 8

Vasières anciennes dénudées

Vasières anciennes partiellement dénudées

Vasières anciennes enherbées

Vasières récentes fonctionnelles

Cordons littoraux

Dépressions ensablées

Dunes de l’intérieur modelées attenuées

Terrasses sableuses

Vallées semi permanentes

Perfil geomorfológico da AMP de Joal-Fadiouth no Senegal.
(fonte : WWF, 2009).
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5. Património geológico

Objetos geológicos notáveis
Descrever, se for conhecido, a presença de elementos geológicos notáveis, tais
como fósseis, dobras, falhas ou cavidades naturais.
Determinar o seu grau de legibilidade, as suas condições de alteração e a sua
vulnerabilidade (saques, trabalhos, etc.) a fim de ressaltar eventuais desafios de
conservação.

A3. CARATERÍSTICAS BIOLÓGICAS
E ECOLÓGICAS DA AMP

1. Habitats e processos ecológicos

Estado de referência
Descrever o estado de referência dos habitats e determinar indicadores exatos
que vão permitir avaliar os habitats (espécies bioindicadoras, surperfícies, plantas
invasoras, etc.)

Descrever os habitats, ecossistemas, biótopos ou comunidades importantes,
típicos ou raros. É importante recolocar o sítio no seu contexto nacional ou
regional, nomeadamente no caso de biótopos ou de espécies cuja presença é
significativa à escala internacional. A utilização de mapas é aqui primordial. Um
exemplo de cartografia de mangal é apresentado na figura 10 ao lado).

Para recolocar o sítio no seu contexto, fazer igualmente uma breve descrição das
zonas adjacentes, ressaltando a localização do sítio no seio dum setor natural ou
semi-natural mais largo, ou se contrariamente for voltado de zonas de agricultura
intensivo, de florestas de produção, de zonas de desenvolvimento comerciais ou
urbanas.

Fatores de influência e dinâmica da vegetação
Descrever os fatores ecológicos ou humanos que vão ter uma influência sobre os
habitats (sol, salinidade, pastagem, pesca, etc.).

Estes fatores podem ser à origem de sucessões de habitats (na sequência do
fogo, tempestades, etc.) Descrever igualmente as séries e sucessões de habitats
que têm laços dinámicos entre eles (florestas segundárias, etc.).
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2. Espécies animais e vegetais

Estado de referência
Descrever o estado de referência das populações, e determinar indicadores
exatos. Precisar a natureza das degradações se houver (pesca excessiva,
poluição, etc.). Estimar as ameaças sobre as espécies à luz das tendências
socioeconómicas ou naturais.

A descrição das espécies tomará a forma duma análise dos povoamentos para
cada grupo : número de espécies registados, espécies dominantes e frequentes,
espécies caraterísticas.

Descrever as espécies caraterísticas ou dominantes, e as suas interações
ecológicas se forem conhecidas. Enumerar e cartografar as espécies
nomeadamente abundantes ou localizadas, e comentar a sua distribuição e as
variações sazonais.

FIG
U

R
A 10

Cartografia das mangais em Avicenia na AMP de Kawawana no
Senegal. (fonte : Laffargue, 2010)

o

Conselho :
A descricao da vegetacao proposta aqui concerne sobretudo aos

grandes conjuntos. As espécies vegetais chaves serao descritas logo

depois. Nao hesitar em enriquecer o texto de fotograf ias

apresentando os grandes conjuntos descritos.
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Descrever quando isto for necessário (espécies marinhas nomeadamente) as
caraterísticas biológicas como os ciclos migratórios ou de reprodução que terão
uma influência sobre a gestão (i.e. reprodução fora da AMP, exportação das larvas,
mistura genética com as populações vizinhas, etc.). Um exemplo é dado em
seguida com a localização dos viveiros de peixes em Tristão.

Descrever as espécies vegetais marinhas dominantes, e se for possível uma
descrição das comunidades (em relação com profundez, salinidade, etc.). A
descrição do fitoplâncton pode ser incluída nesta parte.

Fatores de influência
Reflexão idêntica com à levada a cabo sobre os habitats, relativa às espécies
julgadas importantes para a conservação. Expor os fatores ecológicos e humanos
que terão uma influência sobre a conservação destas espécies (clima, alimentos
disponíveis, pesca, etc.).

FI
G

U
R

A 
11 Localização dos viveiros de peixes na reserva natural de Tristão

na Guiné. (fonte : CNSHB, 2010)

o

Conselhos :
As listas de espécies serao colocadas em anexo.

Concentrar as descricões sobre as espécies com desaf ios

de conservacao (espécies vulneráveis, notáveis,

comercia is, etc.). Estas descricões vao servir de base

para o estabelecimento dos desaf ios de conservacao

da AMP.
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A4. O QUADRO SOCIOECONÓMICO
E CULTURAL DA AMP

É importante aqui descrever as atividades socioeconómicas no interior e no
exterior da AMP. A sua apreciação é primordial para entender o estado dos habitats
e das espécies, antecipar as tendências evolutivas da AMP e, in fine, definir os
objetivos e as estratégias de gestão.

1. Representações culturais da AMP

A perceção da AMP pelas populações
Descrever na sequência de inquéritos a perceção da AMP pelas populações locais,
e o lugar do homem no seio deste instrumento.

A perceção da naturez pelas populações
Descrever as representações da natureza pelas populações locais. Identificar os
sítios que têm uma importância na cosmogonia ou com práticas socioculturais,
as espécies animais e vegetais que têm um estatuto particular.

2. Conhecimentos locais, utilizações passadas do sítio

Descrever os conhecimentos tradicionais e as utilizações atuais e passadas do
sítio, nomeadamente as práticas que poderão ter um laço com as ações de
conservação levadas a cabo no sítio.

3. Património cultural, de culto, paisagístico, arqueológico e
histórico da AMP

Descrever os interesses culturais, de culto, paisagísticos ou arqueológicos e
históricos que poderão ser considerados.

4. Actividades sócioeconómicas na AMP e zonas adjacentes

Descrição das atividades socioeconómicas
Descrever as diferentes atividades socioeconómicas relativas à AMP (nela e nos
arredores). Pode-se propor aqui os grandes tipos de atividades seguintes :

• atividades de subsistência (incluindo agricultura, pesca, colheita, etc.) ;
• atividades florestais ;
• atividades turísticas ;
• atividades ligadas à conservação da natureza ;
• caça ;
• extrações ;
• educação, pesquisa ;
• atos ilegais e fiscalizaçao do meio ;
• outros...
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Estado de referência
Avaliar aqui o estado de referência socioeconómico da AMP e erigir uma lista de
indicadores que serão seguidos durante o plano de gestão.

Fatores de influência
Descrever quais são os fatores suscetíveis de influenciar as atividades
socioeconómicas das socioeconómicas das populações dependentes da AMP. As
atividades alternativas potenciais desenvolvidas no seio da AMP poderão ser
descritas aqui.
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Para ir mais longe : 
“Guia SOCMON Africa Ocidental” em curso de publicacao.

A5. VALORES E DESAFIOS DA AMP

1. Valor do património natural, cultural e socioeconómico
da AMP

Fazer aqui a síntese e a análise de todos os valores dos habitats, das espécies,
das atividades, etc. que foram descritos precedentemente, ressaltando os valores
particulares do sítio que devem ser preservados ou restabelecidos, por medidas
específicas de gestão.

Habitats
A avaliação dos habitats se realiza segundo várias categorias de critérios (rareza,
vulnerabilidade, importância nos processos ecológicos, etc.). Trata-se de efetuar
uma avaliação combinada em função dos textos e recomendações conhecidas a
nível internacional e nacional, mas também em função dos conhecimentos do sítio
(zonas de desovas, berçários, zonas de repouso, etc.).

Espécies
Estabelecer a lista das espécies de importância internacional ou nacional, típicas
ou raras. Dar o seu estatuto e a sua ecologia, e descrever – se forem conhecidas
– as suas exigências específicas em matéria de gestão.

Património socioeconómico e cultural
Ressaltar os aspectos socioeconómicos e culturais notáveis que deverão ser
considerados para definir os objetivos e as medidas de gestão (existência de
práticas tradicionais de gestáo dos recursos, sítios sagrados, etc.).

2. Desafios da AMP

Formular aqui os diferentes tipos de desafios :
• Os desafios de conservação (relativos aos habitats, às espécies, etc.).
• Os desafios socioeconómicos (relativos à salvaguarda das atividades na AMP,

o nível de vida das populações, etc.).
• Os desafios pedagógicos e culturais (relativos à vocação da AMP a sensibilizar,

os valores culturais da AMP, etc.).
• Os desafios de conhecimento do património da AMP (relativos à necessidade
de conhecimentos suplementares, de pesquisas, etc.).
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Recapitulação dos desafios da AMP de Tristão Alcatraz na Guiné
(CNSHB, 2010)

o

Desafios
ligados à
conserva-
ção

Desafios ligados ao mangal
Desafios ligados às zonas húmidas e às aves migratórias
Desafios ligados às espécies ameaçadas
Desafios ligados à ilha de Alcatraz e à ilha de Naufrage

Controlo
da caça

Desafios ligados à exploração dos recursos naturais
Agricultura e pecuária
Pesca
Alimentos fumados
Exploração de palmeirais 
Salicultura
Exploração mineira

Desafios
sociais

Conhecimentos e práticas tradicionais
Fluxos migratórios
Posição insular e precaridade das condições de vida das populações

A formulação dos desafios pode ser apresentada sob forma de quadro (exemplo
quadro 6) e ilustrado de mapas (exemplo figura 12).

FIG
U

R
A 12

Localização dos desafios de conservação das aves no PNBA (fonte :
PNBA, 2009)
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B1. OBJETIVOS INICIAIS DE CRIAÇÃO DA AMP
E GESTÃO ANTERIOR

Fazer o balanço dos objetivos já identificados, por exemplo no dossier de criação,
os relatórios de estudo, etc. Devem servir de fonte de inspiração, todavia não
devem obrigatoriamente servir de base para a arquitectura do plano.

Recordar a gestão anterior, tradicional ou precisar se aconteceram operações de
conservação ou de desenvolvimento no sítio. Identificar os sucessos ou os
fracassos, e concluir sobre as orientações a dar aos objetivos e sobre as
estratégias de implementação.

B2. OBJETIVOS GLOBAIS

Estabelecer a lista dos objetivos globais (cf. etapa 4 página 39).

Uma vez os objetivos globais enumerados, será possível reuní-los por grupo ou
simplificá-los para torná-los mais claros possível. Na forma, um objetivo global
deve ser formulado numa única frase curta (ex : Melhorar as condições de vida
das populações, assegurar a durabilidade da pesca na AMP, etc.). Cada objetivo
deverá ser ilustrado por um curto argumento precisando o estado de referência,
o estado de conservação, e os indicadores que serão utilizados.

B3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir um quadro recordando os objetivos globais e associar nele os objetivos
específicos (exemplo quadro 7). Verificar a coerência dos objetivos entre eles.
Verificar igualmente que os objetivos são bem descritos (cf. teste SMART no
enquadrado). Redigir um curto argumento para cada objetivo (precisões sobre a
localização, a duração, o estado visado no termo do plano, os indicadores de
sucesso, etc.).
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 7 Exemplo teórico de objetivos globais e de objetivos específicos o

OBJETIVOS
GLOBAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Assegurar a
preservação da
biodiversidade e a
utilização duradoura
dos recursos natu-
rais da 
AMP.

1.1. Melhorar os conhecimentos sobre a dinâmica das
espécies e dos habitats.

1.2. Preservar as zonas de viveiros sitas nos bolongs e
nos estuários da AMP.

1.3. Proteger e/ou restaurar os habitats e espécies
chaves da AMP (mangal, zona de alimentação e
desova da tartaruga, etc.).

2. Melhorar as
condições de vida
das populações

2.1. Apoiar a reabilitação das infraestruturas chaves nas
aldeias da AMP (poços, diques, etc.).

2.2. Promover mecanismos de financiamento duradouro
da gestão da AMP e o desenvolvimento local.

SEÇÃO B Objetivos e atividades



B4. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO

1. Descrição das diferentes opções e estratégias

Apresentar aqui as diferentes opções e as estratégias que foram escolhidas (cf.
etapa 5). Argumentar apresentando os elementos significativos que determinaram
as escolhas estratégicas. 

2. Medidas de gestão

Apresentar aqui de modo claro as principais medidas de gestão que foram
tomadas, tais como a zonagem ou a definição de regras particulares sobre a
exploração dos recursos.

B5. ATIVIDADES

1. Descrição das atividades

Para as atividades principais, se for necessário elaborar uma microficha (cf. ao
lado). Cada linha da microficha deve ser preenchida integrando informações mais
completas possíveis, nomeadamente no que diz respeito « a responsabilidade » e
« o custo ». Relativamente ao termo « responsabilidade », é muito importante
indicar o título e/ou o nome da pessoa por exemplo « o Diretor do serviço de
pescas » e não o « Serviço de pescas » senão a responsabilidade será atenuada.
Tratando-se do custo, se o montante exato do custo não for disponível, uma
estimativa deve ser suficiente, ou então pode ser transcrever em termo de
recursos necessários (material devendo ser adquirido, homens/dias, etc.), mas
esta informação deve imperativamente ser dada.
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Teste SMART (fonte : Chiffaut, 2006)

Específico :
O objetivo é preciso e bem focado (não muito geral) ? É bem
operacional ?

Mensurável :
Poderá-se avaliar se é alcançado através de indicadores quantitativos
ou semi-quantitativos ?

Acessível :
Será que é realizável com os meios humanos, técnicos e financeiros
do gestor ?

Realista :
Tem-se chances de realizá-lo durante a duração do plano ?
Será que não é muito arriscado ?

x
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2. Quadro lógico

Construir o quadro lógico recordando os objetivos globais, os objetivos
específicos, e as atividades (cf. Planos ao lado). É importante formular as
atividades permanecendo mais perto do objetivo específico e perguntando-se
como realizá-lo. Prever sistematicamente o que precisa um objetivo em termo de
trabalhos, seguimento, manutenção, gestão administrativa, , etc. Por exemplo,
para os objetivos ligados à conservação, prever sempre um seguimento de
controlo que permita verificar se forem realizados no termo do plano.
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 8 Proposta de ficha de atividade o

NOME e CÓDIGO DA ATIVIDADE

Objetivo específico :

Estratégia de gestão :

Prioridade :

Calendário de realização :

Localização : 

Metodologia para a implementação :

Responsável :

Execução : 

Parceiros :

Orçamento previsto :

Financiamento :

Material :

Indicador para avaliar a realização :

EN
C

AR
T Estas fichas devem ser preenchidas apenas para as atividades

principais da AMP. Trata-se de um trabalho longo e às vezes
fastidioso, mas que permite muitas vezes ao gestor identificar as
dificuldades ligadas a algumas atividades antes de realizá-las, e que
deve permitir perenizar os protocolos de intervenção mesmo se o
gestor for substituído.

x



3. Programação das atividades

O plano de gestão deve propor uma programação refletida das atividades sobre a
duração do plano para prever o programa de trabalho para cada ano e os meios
financeiros e humanos necessários.

Esta parte deve ser mais precisa e a mais sólida possível, pois ela constitui o nó
operacional do plano de gestão. Ela deve ser legível e acessível pois ela é
consultada de modo contínuo pelo ou pelos responsáveis da gestão da AMP.

Detalhar cada atividade segundo os objetivos do plano, indicar o ano de realização,
o período e a periodicidade, a prioridade. Indicar quem será o responsável da
execução (AMP, prestatário, comunidade, etc.) e estimar o seu custo financeiro
(funcionamento e investimento) e humano (um exemplo é proposto com o quadro
10 seguinte).
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Proposta de plano de quadro lógico o

Objetivo
Global 1

Aqui, escrever o vosso objetivo global

Objetivo
específico 1.1:
Escrever aqui o
vosso objetivo
específ ico

Indicadores Meios de verificação Hipóteses

Atividades Orçamento

Objetivo
específico 1.2:
Escrever aqui o
vosso objetivo
específ ico

Indicadores Meios de verificação Hipóteses

Atividades Orçamento

Aqui, e
screve

r as voss
as ativ

idades

Aqui, escrever as vossas atividades
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Exemplo de quadro quinquenal de programação das atividades

Cronograma
Quinquenal Período Frequência

Objetivo específico 1.1

Atividade 1.1.1 X X Marco-Set Semanal

Atividade 1.1.2 X Julho Pontual

Atividade 1.1.3

Objetivo específico 1.2

Atividade 1.2.1

Atividade 1.2.2

Atividade 1.2.3

Conselho :
Aqui trata-se mais de organizar a cronologia das

operacões entre elas e a sua periodicidade do que f ixar

datas precisas para cada uma.

4. Plano de ação anual 

Cada ano, extrair uma programação das atividades em função das previsões
formuladas no plano de trabalho quinquenal, ajustando as necessidades
financeiras.

O plano de ação anual deve também ser elaborado em função dos meios
financeiros de que o gestor dispõe. É importante acrescentar colunas
correspondentes detalhando estes meios financeiros.
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o

Pilotagem

Custo da operação

Functiona-
mento

Investimento
TOTAL

Naturera Custo

AMP 1 000 € Aquisicao
material 500 € 1 500 €

AMP
+ prestatario

200 € Consultoria 3 000 € 3 200 €

SEÇÃO C Sistema de avaliação
da gestão e do plano

Dois tipos de avaliação são descritos : uma avaliação anual, baseada no balanço
das atividades, e uma avaliação final do plano que vai levar à redação da nova
versão do plano.

C.1 Avaliação anual 
Descrever aqui qual é o método utilizado para a avaliação anual. Ela pode ser feito
com base no balanço anual da atividades, retomando o plano de ação anual, e
indicando o estado de progresso das atividades (a nível técnico e financeiro).

C.2 Avaliação final do plano

Determinar aqui o processo de avaliação final que será implementado (quais
métodos de avaliação da eficácia de gestão, qual método de revisão final do plano,
em que datas, qual processo de validação, etc.).

Conselho :
Atencao, nao se trata de avalia r a ef icácia de gestao, métodos

particulares existem e é um exercício a parte. Trata-se apenas de

apresentar o estado de avancao do plano e ressaltar as dif iculdades

encontradas.
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A redação de um plano de gestão tornou-se uma atividade incontornável para
todos os gestores de áreas protegidas. Infelizmente, se o exercício não for
realizado corretamente, os resultados esperados podem ser desanimadores.
O processo de elaboração de um plano de gestão deve satisfazer as
expectativas dos gestores da AMP, e ser realizado com método. 

Este guia foi redigido para apoiar os gestores das Áreas Marinhas Protegidas
da África Ocidental a elaborarem os respectivos planos de gestão. Ele
pretende ser um documento claro, conciso, e ilustrado com exemplos da
região. Articula-se em duas partes distintas. A primeira parte descreve as
grandes etapas de redação do documento ede constituição da equipa de
redação até àidentificação dos métodos de avaliação. A segunda parte,
denominada «plano de redação» ajuda o leitor a construir o seu próprio plano
de gestão, seguindo um modelo de base adaptável à sua situação. 
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