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Acrónimos 
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DNPW  Departamento de Parques Nacional e Vida Selvagem 
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IP  Plano de Implementação 
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SMART  Specific, Measurable, Achievable, Realistic & Time-bound 
 

SOP  Standard Operating Procedure 
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Introdução 
 
A implementação dos Planos Nacionais de Acção para o Elefante (NEAPs) foi concebida com base no 
pressuposto de que as intervenções, sob a forma de acções e actividades no âmbito de cada um dos 8 
objetivos alinhados com o Plano de Acção para o Elefante Africano (AEAP), levarão à conservação das 
populações de elefantes locais e consequentemente, a salvaguarda e a sobrevivência a longo prazo das 
espécies em geral. A monitorização e a avaliação são os mecanismos primários para avaliar se as acções e 
actividades estão a atingir os objectivos e as suas metas. Este manual destina-se principalmente a ajudar 
os governos, ONGs, ONGIs, consultores e outras partes interessadas, no uso de planos de monitorização e 
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avaliação (M&A) para a implementação do NEAP. Resumidamente, um plano de M&A é um programa de 
trabalho que define quais as actividades de monitorização que serão realizadas, quando e por quem, e 
como essas informações se irão reflectir nas decisões administrativas. Um plano de M&A deve ser simples 
e sustentável, em termos dos recursos financeiros, institucionais e técnicos disponíveis. 
 
Assim, o plano M&A fornece um mecanismo para revisão e refinamento contínuos. Este mecanismo deve 
incluir a compilação e revisão contínua de dados sobre o estado dos elefantes, dados sobre ameaças aos 
elefantes e seus habitats e dados sobre os esforços realizados, para lidar com essas ameaças e construir 
capacidade de conservação e aplicação da lei. É importante definir as escalas espaciais e temporais das 
actividades de acompanhamento, bem como a escolha de indicadores adequados e significativos. A 
identificação clara das premissas para as intervenções do NEAP ajudará a identificar indicadores para 
monitorizar as mudanças nas ameaças e a eficácia das intervenções na mitigação dessas ameaças. Mais 
importante ainda, os indicadores devem ser práticos e realistas e, sempre que possível, devem ser 
significativos tanto a nível nacional quanto a nível local. 
 
Reuniões periódicas, como as Reuniões de Revisão do NEAP ou quaisquer outras reuniões convocadas 
pelos responsáveis pela implementação do NEAP, devem ser vistas como um componente vital da gestão 
adaptativa. Essas reuniões devem ter como objectivo monitorizar o progresso com parceiros de 
implementação, tanto para acções/actividades individuais quanto para o NEAP (Meta) geral, fazendo 
recomendações para quaisquer mudanças necessárias conforme necessário. 
 
A conservação de elefantes precisa de boas abordagens baseadas em evidências para a gestão, ao mesmo 
tempo em que requer uma genuína gestão adaptativa. Portanto, este manual começa com uma breve 
secção sobre Gestão Adaptativa (1), seguida pela Estrutura de Indicadores (2), onde a Definição de 
Indicadores (2.1), a Estrutura Conceitual (2.2) e Tipos de Indicadores (2.3) são fornecidos como teóricos, 
como informação de fundo, para terminar com Exemplos de Indicadores (2.4), que podem ser usados para 
acompanhar a implementação do NEAP. A Secção 3 descreve o actual Quadro de Monitorização e 
Avaliação, começando com o Ciclo de Relatório e Revisão (3.1), seguido da Matriz de Monitorização e 
Avaliação (3.2), com um modelo de exemplo para acompanhar o progresso da implementação do NEAP 
(Tabela 11) e um modelo para uma Matriz de Monitorização e Avaliação, usando dados do Malawi (Tabela 
12). Espera-se que as secções técnicas sejam úteis no planeamento do M&A do NEAP, mas, para os 
países com estrutura própria, os modelos podem ser usados como exemplos de documentos 
independentes. 
 
Os dois manuais da EPI sobre desenvolvimento de NEAPs (Manual Breve e Manual de Referência 
Detalhada; Hedges, 2017) contêm informações limitadas sobre o M&A e, portanto, devem ser usados em 
conjunto com a estrutura de M&A descrita aqui. 
 
 

1. Gestão Adaptativa 
 
Na sua forma mais simples, a gestão adaptativa pode ser definida como uma abordagem sistemática para 
melhorar a gestão de recursos, aprendendo com os resultados da gestão. A gestão adaptativa é uma 
estrutura e o processo de tomada de decisão é flexível para acompanhamento e avaliação, que conduz a 
melhorias contínuas na implementação de uma actividade, um projecto ou programa, no sentido de alcançar 
os objectivos desejados. Este fornece um processo estruturado que permite a tomada de acção com base 
na monitorização e na avaliação de resultados, além de reavaliar e ajustar as decisões à medida que mais 
informações são disponibilizadas. A estrutura que a EPI estará usando engloba três fases: Planear, Fazer e 
Avaliar e responder. (Fig. 1): 
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Fig. 1: Ciclo de Gestão Adaptativa (fonte: California Fish & Wildlife). 
  
 
Uma versão simplificada do ciclo de gestão adaptativa é fornecida abaixo (Fig. 2):  
 

 
  

Fig. 2: Versão simplificada do Ciclo de Gestão Adaptativa. 
 
Em termos de desenvolvimento do NEAP e implementação, podemos subdividi-lo em 3 fases:  
 
PLANO: O desenvolvimento do NEAP por meio de uma série de workshops de partes interessadas, nos 
quais os participantes definem o problema por meio de uma análise de ameaças e restrições, com base 
numa série de 8 objectivos formulados, alinhados ao AEAP, que abordam cada uma das ameaças e 
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limitações identificadas. O último passo é que os participantes da oficina formem conjuntos de acções e 
actividades para cada um dos 8 objectivos que provavelmente levarão à realização desses objectivos. 
 
a. Definir o problema:  Realizar uma Análise do Estado e Análise das Ameaças para definir os problemas e 
constrangimentos. 
 
b. Estabelecer Visão, Meta e Objectivos: Com base na Análise do Estado e Análise de Ameaças, definimos 
uma Visão a longo- prazo (100 anos), que descreve o estado futuro desejado para os elefantes e a sua 
relação com as pessoas, bem como um objectivo a curto-prazo. (10 anos), que redefine a Visão num 
objetivo abrangente operacional. Perceber a visão e o objectivo de um NEAP exige abordar vários 
problemas e restricções. Os objectivos especificam as abordagens a serem tomadas para superar esses 
problemas e restrições. Cada um destes objectivos tem um objetivo SMART, para medir o progresso na 
consecução do objectivo. 
 
c. Estabelecer ligações entre os (8) objectivos e formular acções para alcançar os objectivos: Os objectivos 
combinados devem levar à consecução do objectivo, mas, para atingir os objectivos precisamos primeiro de 
propor acções que possam conduzir à concretização dos objectivos. 
 
d. Seleccionar Acções: Propôr e seleccionar acções que muito provavelmente vão conduzir a um Objectivo 
específico, e determinar de forma abrangente as Actividades requeridas para estas Acções.  
 
FAZER: Durante um workshop de implementação, os participantes formulam acções e as suas respectivas 
actividades em detalhes, incluindo indicadores e estimativas orçamentárias. Esta informação é resumida 
num plano de implementação, a parte “viva” do NEAP, a ser regularmente actualizada durante as reuniões 
de avaliação. Uma selecção de acções e actividades de alta prioridade é, então, desenvolvida em propostas 
detalhadas de financiamento a médio-prazo, para submissões com as partes financiadoras.   
 
e. Conceber e Implementar Acções: Descreva as Acções e suas as respectivas actividades em detalhes, 
incluindo indicadores ou métricas para medir o progresso e orçamentos estimados. Para uma selecção de 
acções de alta prioridade e suas respectivas actividades, desenvolva propostas detalhadas com orçamentos 
a médio-prazo (Propostas de Financiamento). Resumir as Acções e Actividades num Plano de 
Implementação, detalhando uma breve metodologia, verificação (Indicadores), responsabilidades, 
cronograma e fundos necessários. Quando o financiamento estiver disponível, inicie a implementação. 
 
f. Conceber e Implementar um Programa de Monitorização: Conceber e desenvolver um Programa de 
Monitorização e Avaliação para acompanhar o progresso e para assistir na gestão adaptativa (este manual). 
 
AVALIAR E RESPONDER: Durante uma avaliação ou outro tipo de reunião, com todas as partes 
interessadas presentes, analisar o progresso da implementação NEAP, avaliar e adaptar quando 
necessário.    
 
g. Analisar, Resumir e Avaliar: Usar Indicadores ou Métricas para analisar o progresso na implementação.   
 
h. Comunicar o entendimento actual: Discutir o progresso com as partes interessadas, por exemplo, durante 
as reuniões de avaliação normais.  
 
i. Adaptar: Quando o progresso no alcance dos Objectivos está de acordo com o plano ou expectativas, não 
fazer nada, mas se não estiver, adapte a concepção.  
 

2. Estrutura de Indicadores 
 
2.1. Definição de Indicadores 
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Indicadores são formas de medir mudanças. Existem muitas definições diferentes de um indicador, mas 
aqui usamos a seguinte definição: 
 
Um indicador acompanha o progresso em direcção à obtenção de um estado desejado e fornece 
evidências se os resultados foram ou não alcançados. 
 
Os indicadores permitem-nos avaliar o progresso em direcção ao alcance dos produtos, resultados, 
objectivos e metas pretendidos. Os indicadores podem ser usados em cada etapa da cadeia de resultados 
(ou seja, uma "cadeia" ou uma série de acções/actividades que devem levar a um resultado específico) e 
devem ligar-se mutuamente à cadeia. (Fig. 3; Jachmann, 2013).  
 
Ver exemplos de indicadores em 2.4.  
 

 
Fig. 3: A Cadeia de Resultados. 

 

2.2. Estrutura Conceptual  
 
As áreas dos resultados desejados, ou os 8 Objectivos do NEAP, requerem uma série de intervenções 
estratégicas; Acções e Actividades. Juntos fornecem orientação sobre a selecção de indicadores. A Análise 
de Cadeia de Resultados (RCA) é, então, usada para derivar indicadores da lógica da cadeia. Primeiro, 
projecta a situação onde queremos ir, assim indica o que precisa mudar no modelo conceptual, segundo, 
esclarece os resultados esperados, assim mostra como as intervenções devem levar a Outputs e 
Resultados, e terceiro, os indicadores são, então, derivados da lógica de cadeia (Jachmann, 2013). Modelos 
conceptuais simples são desenvolvidos usando estratégias (Acções e Actividades) necessárias para 
converter ameaças indirectas (oportunidades) e ameaças directas (ambas derivadas da Análise do Estado e 
Análise de Ameaças no NEAP) em mudanças e resultados desejados (os 8 Objetivos do NEAP). 
 
Como exemplo desse processo, fornecemos o modelo conceptual e a cadeia de resultados para as 
investigações, sendo um elemento crucial da aplicação proactiva da lei e, portanto, um pré-requisito para a 
protecção de populações de elefantes viáveis para as gerações futuras. O modelo conceptual simples para 
investigações (Fig. 4) mostra as ameaças directas e indirectas que levam ao crime organizado e à lavagem 
de dinheiro, ou às deficiências do sistema, enquanto a cadeia de resultados fornece a situação em que 
intervenções estratégicas resultam em investigações eficazes que levam a prisões e ao eventual 
desmantelamento de redes de crime organizado (Fig. 5). Se seguirmos a cadeia, a lógica nos dirá o que 
precisamos medir em termos de Outputs e Resultados, para ver se houve algum progresso em direcção ao 
Objectivo - que são investigações eficazes. No entanto, é importante (Jachmann, 2013): 
 
a. Começar com indicadores simples. 

 
b. Construir capacidade. 

 

 

The Results Chain 

Costs Activities Inputs Outputs Outcomes Goal 

Traditional M&E 

Results-based M&E 
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c. E uma vez que o sistema esteja no lugar,  
 

d. Trabalhar para uma maior complexidade. 
 

 
 

Fig. 4: Modelo conceptual simples para investigações (Jachmann, 2013). 
 
 
 

 
 

Fig. 5: Cadeia de resultados para investigações (Jachmann, 2013). 
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2.3. Tipos de Indicadores  
 
 
A terminologia de indicadores varia consideravelmente, mas aqui usamos indicadores de outputs e 
resultados. Para os nossos propósitos, estes são definidos da seguinte forma: Indicadores de output 
(métricas de actividade ou indicadores de progresso) são usados para medir a quantidade, qualidade e 
pontualidade dos resultados a curto-prazo de uma acção/actividade, projecto ou programa (por exemplo: 
desempenho da equipa de patrulha). Os Indicadores de Resultados são usados para acompanhar o 
progresso dos resultados intermediários gerados pelos resultados do programa (por exemplo: Proporção 
de elefantes mortos ilegalmente em locais-chave (PIKE) ou tendência de população de elefantes em locais-
chave). Os Indicadores de Resultados são usados para determinar se um Alvo para um objectivo 
específico foi alcançado. Devemos observar, no entanto, que para a maioria dos tipos de indicadores 
exigimos os dados da linha de base como um ponto de partida, ou o estado inicial do sistema para o qual 
acompanhamos o progresso. Isto é especialmente verdadeiro para os Indicadores de Resultados (Alvos 
para os Objectivos), enquanto que, para a maioria dos Indicadores de Output, a linha de base pode ser 
definida ao iniciar a actividade. Idealmente, para os Indicadores de Resultados, as linhas de base 
devem ser definidas no ano em que o NEAP se torna oficialmente activo. 
 
Às vezes, usamos indicadores de semáforo (dicotómicos), apenas para mostrar se um plano está 
disponível ou um sistema está em vigor e estes não exigem explicações adicionais, enquanto outros, como 
mudanças na capacidade de gestão exigem metodologias como a Ferramenta de Monitorização da Eficácia 
da Gestão (METT), que está para além do âmbito desta estrutura. A reforma da legislação, políticas e 
regulamentos pode exigir metodologias especializadas, mas uma descrição sobre se a reforma ocorreu de 
acordo com o plano ou não (dicotómica) é, muitas vezes, suficiente. Os indicadores de escopo são 
usados, às vezes, para indicar o número de locais onde o trabalho está em andamento. 
 
Muitos dos indicadores output para a aplicação da lei, convencionais ou pró-activos, estão relacionados a 
contagens. As infracções detectadas em patrulhas ou detenções por meio de investigações dependem do 
tempo gasto por um determinado número de funcionários que cobriu uma área específica durante um certo 
período de tempo. Esses parâmetros de espaço e tempo precisam ser incluídos numa medida de esforço, 
para nos permitir medir amplamente as tendências. No entanto, a capacitação é um processo incremental, 
cujo primeiro passo é garantir a adesão, propriedade e implementação de sistemas. Indicadores para medir 
a eficiência da resposta e o progresso em direcção aos objectivos podem ser identificados e a 
complexidade aumentada, se e quando apropriado, para determinar os impactos mais amplos e a eficácia 
da resposta. Como primeiro passo, um indicador pode notar simplesmente o número de ofensas/número de 
detenções. 
 

2.4. Exemplos de indicadores que podem ser usados para a 
Implementação do NEAP  

 
As Tabelas 1-9 fornecem exemplos dos indicadores de outputs e resultados mais utilizados para a 
implementação do NEAP (adaptado de Jachmann, 2013; Jachmann, 2014). Dado que quase todos os 
NEAPs estão totalmente alinhados com o Plano de Acção para os Elefantes Africanos (AEAP), são 
fornecidos indicadores para cada um dos 8 objectivos genéricos do AEAP. Devemos notar que os 
indicadores são apresentados em ordem de complexidade, pelo que os indicadores que requerem conjuntos 
de dados moderadamente complexos só devem ser usados quando dados precisos, mão-de-obra e o 
orçamento para analisar esses dados estiverem disponíveis, e quando a administração tiver competência 
para usar os resultados e adaptar as estratégias de aplicação da lei. O processamento de dados para fins 
de análise, ou como um exercício académico, é uma tarefa cara e trabalhosa que não ajuda a gestão 
adaptativa. Além disso, é aconselhável iniciar a monitorização usando apenas indicadores simples, 
para aumentar a complexidade, se e quando for necessário e apropriado. A tabela descreve 
indicadores como "simples" ou "complexo", dependendo dos dados necessários para os medir. 
 
Tabela 1: Exemplo de Indicadores para o Objectivo AEAP 1a. 
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Indicador/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 

Objectivo 1a: Reduzir a matança ilegal de elefantes (convencional)  
1. Número de equipas de 

patrulha treinadas  

(por local ou por Estado com área 
de distribuição) 

Output  

(Simples) 

A formação pode envolver 
competências básicas de 
aplicação da lei técnicas 
de investigação ou apenas 
SOPs 

2. Número de equipas de 
patrulha totalmente equipada 
(por local ou por Estado da área 
de distribuição) 

Output 

(Simples) 

Fornecimento de todo o 
equipamento básico para 
fazer o seu trabalho. Isso 
pode incluir: uniforme, 
botas, mochila, tenda, 
binóculos, GPS, arma de 
fogo, etc. 

3. Densidade da equipa de 
patrulha  
 
(Número de efectivos de 
patrulha por km² por local ou por 
estado da área de distribuição, 
não envolvendo pessoal 
administrativo, gestão e pessoal 
com outras tarefas) 

Output 

(Simples, mas 
idealmente requer 
uma linha de base) 

Medida simples do esforço 
potencial de aplicação da 
lei que pode ser 
combinado com outras 
métricas de esforço para 
examinar até que ponto 
esse esforço potencial 
está sendo implantado 

4. Frequência da patrulha 

(Número de patrulhas por km² por 
local ou por estado da área de 
distribuição por ano) 

 

Output 

(Simples) 

Medida simples do esforço 
mostrando o número de 
patrulhas implantadas por 
unidade de área e por 
unidade de tempo 

5. Número de dias de patrulhas 
efectivas por equipa por mês 

(ver Nota 1 em baixo) 

(Por local ou por estado da área de 
distribuição, numa média mensal 
ou anual) 

Output 

(Indicador de 
desempenho 
moderadamente 
complexo, mas 
importante, e que 
idealmente requer 
uma linha de base) 

Esta medida fornece uma 
indicação do moral do 
pessoal, bem como 
qualidades de liderança 
do pessoal sénior. Não 
incluindo colocação, 
tempo gasto a dormir em 
patrulhas nocturnas ou 
outras tarefas, este deverá 
ser um mínimo de 15 dias 
de patrulhamento efectivo 
por mês (ver Nota 1). 

6. Densidade da Patrulha  Output Esta medida fornece uma 
indicação da área de 
superfície coberta por 
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(Número de patrulhas por km² do 
local ou unidade de tempo) 

(ver Nota 2 em baixo) 

(Por local ou por estado da área de 
distribuição, numa média mensal 
ou anual)  

(Moderadamente 
complexo mas 
importante indicador 
de desempenho e 
que, idealmente, 
requer linha de 
base) 

patrulhas, que idealmente 
deve ser usada em 
conjunto com um mapa 
representando rotas de 
patrulha (análise espacial) 

7. Proporção corrigida de 
habitat patrulhada 

(Área (km²) patrulhada) 

 

(ver Nota 2 em baixo)  

(Por local ou por estado da área de 
distribuição, numa média mensal 
ou anual) 

Output 

(Moderadamente 
complexo mas 
importante indicador 
de desempenho e, 
idealmente, requer 
linha de base) 

Do exposto acima, fica 
claro que 1.000 km de 
patrulha num local de 
floresta de 1.000 km² não 
representam o mesmo 
esforço de busca que 
1.000 km de patrulha em 
savana de floresta de 
tamanho similar ou locais 
de pastagem abertos. 
Para corrigir isso e obter 
uma estimativa da área 
real pesquisada, a 
distância patrulhada 
precisa ser multiplicada 
pela largura média 
estimada da faixa para 
aquele habitat específico 
(ver Nota 2). 

8. Ratio de dias de investigação 
efectiva para dias de patrulha 
efectiva 

(dias de investigação efectiva por 
ano/dias de patrulha efectivos por 
ano) 

 

(Por local ou por estado da área de 
distribuição, numa média mensal 
ou anual) 

Output 

(Moderadamente 
complexo) 

As investigações, quando 
adequadamente 
conduzidas, são mais 
eficazes e eficientes que 
as patrulhas 
convencionais. As 
investigações, no entanto, 
exigem uma rede de 
informantes, planeamento 
cuidadoso e amplo 
conhecimento. Assumindo 
que um orçamento 
operacional adequado 
esteja disponível, a 
proporção, entre outras 
coisas, informa-nos sobre 
a seriedade com a qual a 
gestão do local está a 
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realizar as suas 
actividades. 

9. PIKE para locais-chave 

(Por local) 

 

Resultado 

(Moderadamente 
complexo mas um 
indicador importante) 

Tendência na proporção 
de elefantes mortos 
ilegalmente (PIKE) = 
Carcaças encontradas de 
elefantes mortos 
ilegalmente. Todas as 
carcaças de elefantes 
encontradas no local 

10. PIKE para população nacional 

(Por estado da área de distribuição) 

 

Resultado 

(Moderadamente 
complexo mas um 
indicador importante) 

Tendência da Proporção 
de Elefantes Mortos 
Ilegalmente (PIKE) = 
Carcaças encontradas de 
elefantes mortos 
ilegalmente/Todas as 
carcaças de elefantes 
encontradas por estado da 
área de distribuição 

11. Números ou densidades de 
elefantes para locais-chave 
ou para populações nacionais 

Resultado 

(Moderadamente 
complexo mas um 
indicador importante) 

Tendência do número de 
elefantes obtidos a partir 
de pesquisas regulares 
usando a mesma 
metodologia e cobertura 
espacial (Padrões de 
Pesquisa CITES/MIKE) 

12. Ratio de detenções durante 
investigações para detenções 
em patrulha  
 
(# detenções em investigação/# 
detenções em patrulha por ano 
por local/região ou estado de 
distribuição) 

Resultado 

(Moderadamente 
complexo mas um 
indicador importante) 

Métrica útil que nos 
informa sobre a seriedade 
da gestão para combater 
o crime contra a vida 
selvagem e a taxa de 
sucesso das investigações 
em relação às patrulhas 
convencionais, enquanto 
os locais e regiões podem 
ser comparados sem 
dificuldades analíticas. 

13. Número de detenções por 
elefante encontrado morto 
ilegalmente por unidade de 
tempo  

Resultado 

Moderadamente 
complexo mas um 
indicador importante) 

Esta métrica de resultado 
não inclui uma medida de 
esforço e, portanto, evita 
dificuldades analíticas em 
relação à curva de 
deteção/dissuasão. 
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Nota 1: Medida de esforço (Indicador 5) usa dias de patrulha eficazes. Precisamos definir o que queremos 
dizer com um dia de patrulha eficaz. Em alguns locais, as patrulhas duram algumas horas e são reservadas 
como dia de patrulha, enquanto noutros locais 12 horas de patrulhamento são marcadas como dia de 
patrulha. Além disso, alguns locais distinguem entre patrulhas curtas e longas, locais pequenos tendem a 
reservar algumas horas como patrulha curta e um dia inteiro como patrulha longa, enquanto patrulhas 
longas em grandes locais podem durar vários dias, até uma semana. Além disso, se usarmos dias de 
patrulha eficazes, o tempo de colocação e o tempo gasto dormindo em patrulhas nocturnas não devem ser 
incluídos. Para garantir que possamos comparar dados entre locais e intervalos de tempo num país, 
precisamos de alguma forma de padronização em todos os locais. A duração de uma patrulha precisa ser 
medida em horas, com 8 horas de busca activa por actividade ilegal, que inclui carcaças de elefantes, 
sendo um dia de patrulha eficaz. Assim, uma patrulha de 4 horas é 4/8 = 0,5 dia de patrulha (Jachmann, 
2008a e b, 2011). Para simplificar a medida, podemos supor que o tamanho médio da patrulha é entre 4 e 5 
pessoas. Dependendo do tipo de habitat e tipos e gravidade da actividade ilegal, a relação entre o tamanho 
do grupo de patrulhamento e a detecção segue uma curva óptima, isto é, taxas de detecção de catividades 
ilegais aumentam com o tamanho do grupo de patrulha até a detecção de pico e depois diminuem com o 
aumento do tamanho do grupo. Sob a maioria das condições, no entanto, um tamanho de grupo de 
patrulhamento entre 4 e 5 refere-se à detecção de pico (Jachmann, 1998), isto é, o tamanho de grupo de 
patrulha mais eficaz para atingir a taxa máxima de detecção. 
 
Nota 2: (Referindo-se aos Indicadores 6 e 7): Durante um estudo piloto para validar inferências baseadas 
em PIKE no nível local (Jachmann, 2012), a largura média de faixas pesquisadas em patrulha em relação à 
detecção de carcaças de elefantes foi estimada para campos abertos com árvores dispersas (Parques 
Nacionais da Rainha Elizabeth e Murchison Falls, Uganda), savana da floresta da Guiné (Parque Nacional 
Mole, Gana) e um mosaico de floresta primária e secundária (Área de Conservação de Kakum, Gana). 
Embora a amostra compreenda apenas 4 locais, eles são, no entanto, representativos dos principais 
habitats de elefantes encontrados no continente africano. A largura média da faixa para pastagem aberta foi 
de 244 m, para a savana da floresta de 74 m e para a floresta de 35 m. Larguras de tiras foram corrigidas 
para menor visibilidade durante a estação chuvosa (Jachmann, 2012). Multiplicando a distância total 
percorrida em patrulha por unidade de tempo pela largura média da faixa para aquele habitat específico, e 
supondo que não haja duplicação de rotas de patrulha, a área total coberta por patrulhas pode ser 
estimada. Para locais que não possuem unidades de GPS e sistemas de monitorização computadorizados, 
mas registram informações de patrulhamento em formulários de dados, usando uma velocidade média de 
caminhada de 5 km/hora, um dia de patrulha padronizado de 8 horas pode ser convertido numa distância de 
patrulha de aproximadamente 40 km. No entanto, como a equipa de patrulha pode parar regularmente para 
inspeccionar locais com suspeita de actividade ilegal ou pode desviar-se da sua rota em busca de 
perpetradores, a conversão do tempo gasto caminhando para a distância coberta apenas fornece uma 
indicação aproximada da distância da rota de patrulha. Na ausência de GPS, um método melhor é seguir 
imediatamente uma patrulha para que a equipa desenhe a rota num mapa de grade. A distância percorrida 
pode então ser estimada a partir do mapa.  
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Tabela 2: Exemplo de Indicadores do Objectivo 1b da AEAP. 

 
Indicadores/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 

Objectivo 1b: Reduzir o tráfico ilegal de marfim (pro-activo) 
Número (ou %) de oficiais de 
aplicação da lei treinados em 
técnicas de inteligência e 
investigação 

(por ano) 

Output 

(Simples) 

Aplicação da lei pro-
activa (i.e. guiada pela 
inteligência) é mais 
eficaz do que as 
patrulhas convencionais 

Número (ou %) de funcionários 
judiciais e procuradores com 
formação em crime contra a 
vida selvagem 

(por ano) 

Output 

(Simples) 

Optimamente usar leis 
de vida selvagem 
existentes e seguir 
directrizes para as 
sentenças 

Número de confiscações de 
marfim 

(# Confiscações por ano) 

Resultado 

(Simples, precise de 
linha de base) 

 

Todas as confiscações 
de marfim (ver critérios 
ETIS) 

Ratio de detenções e 
acusações 

Independente do tipo de esforço 
de aplicação da lei, o número de 
infratores da vida selvagem 
presos/números processados por 
ano 

Resultado 

(Simples, precisa de 
linha de base) 

Métrica útil, porque nos 
informa se a força 
policial e o Ministério 
Público consideram o 
crime contra a vida 
selvagem como um 
delito grave, se a 
corrupção está 
envolvida e o quanto as 
autoridades da vida 
selvagem são sérias na 
busca de condenação 
por perpetradores 

Ratio de detenções e 
condenações 

Número de infratores da vida 
selvagem processados/número 
de infractores da vida selvagem 
condenados por ano 

Resultado 

(Simples, precisa de 
linha de base) 

Outra métrica útil, 
porque nos informa se 
promotores e juízes 
consideram o crime 
contra a vida selvagem 
uma ofensa séria e o 
tratam de acordo 

Taxa de aplicação de pena 
máxima  

Resultado Esta medida informa-
nos sobre o poder 
judicial, se considera o 
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Número de pedidos de 
penalidade máxima/total de 
penalidade por ano 

Ou uso o número de sentenças 
seguindo as orientações 
judiciais/sentença. Ou seja as 
sentenças máximas nem sempre 
são apropriadas, de modo que o 
não cumprimento da sentença 
máxima não é uma falha se uma 
sentença apropriada de custódia 
for dada? 

(Simples, precisa de 
linha de base) 

crime contra a vida 
selvagem uma ofensa 
grave 

Nota: Para uma análise compreensiva dos meios e medidas disponíveis para proteger a vida selvagem a nível nacional, 
usar o UNODC Toolkit (UNODC, 2013).  Para uma autoavaliação compreensiva consultar o ICCWC (2016). 

 

Tabela 3: Exemplo de indicadores para o Objectivo 2 do AEAP. 

Indicador/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 2: Manter os habitats dos elefantes e restaurar a conectividade  
Número de elefantes 
actualmente equipados com 
um coleira activa 

Output 

(Simples, precisa de 
linha de base) 

Coleira de elefantes 
para estudar 
movimentos para 
determinar os locais e 
extensão dos 
corredores, ou para fins 
de protecção 

Número de corredores de 
habitat criados 

Output 

(Simples) 

A conectividade é uma 
medida de investimento 
em assegurar que os 
elefantes podem aceder 
ao habitat mais 
adequado 

Superfície (km²) do novo 
habitat de elefantes criado 
através de áreas protegidas 
recentemente designadas, 
zonas de proteção e 
corredores 

Resultado 

(Simples, onde a 
linha de base estiver 
disponível) 

Relacionado com a 
conectividade, criando 
largas áreas dispersas 
para a conservação a 
longo-termo de 
populações viáveis 

Proporção de faixa de 
elefantes a fazer parte da área 
protegida  

Resultado 

(Simples) 

Similar ao anterior 

 

Tabela 4: Exemplo de indicadores do Objectivo 3 AEAP. 
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Indicador/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 3: Reduzir o conflito Humano-Elefante (HEC) 
Comprimento da cerca erguida à 
prova de elefantes erguida (km) ( 
km por ano por estado de 
distribuição) 

Output 

(Simples, precisa de 
linha de base) 

NA 

Comprimento de trincheiras à 
prova de elefantes cavadas (km 
por ano por estado de área de 
distribuição) 

Output 

(Simples, precisa de 
linha de base) 

NA 

Número de membros da 
comunidade formados nos 
métodos de mitigação HEC 

# pessoas formadas por ano, por 
local, ou por estado de distribuição 

Output 

(Simples, precise de 
linha de base) 

NA 

Número de oficiais de campo 
treinados em gestão de conflitos 

# oficiais formados por ano, por 
local, ou num estado de distribuição  

Output 

(Simples, precisa de 
linha de base) 

NA 

Número de incidentes HEC 
reportados 

# incidentes HEC por ano por local 

Resultado 

(Simples) 

Tendência em incidentes 
de HEC. Tal pressupõe 
um número fixo de locais 
de onde os incidentes de 
HEC são relatados, 
cobrindo a mesma área 

Tendência no número de 
fatalidades humanas 

# Fatalidades humanas por ano por 
estado da área de distribuição 

Resultado 

(Simples) 

Tal pressupõe um número 
fixo de locais de onde 
fatalidades humanas são 
relatadas, cobrindo a 
mesma área, a menos que 
esse indicador seja usado 
para um site específico 

Superfície das culturas 
danificadas 

km² de culturas danificadas por 
ano, por local ou estado de 
distribuição 

Resultado 

(Simples) 

Tendência na área de 
superfície das culturas 
danificadas por local ou 
por estado de alcance. 
Quando usado para todo o 
país, isso pressupõe um 
número fixo de locais 
onde o dano é reportado, 
cobrindo a mesma área 

 

Tabela 5: Exemplo de indicadores do Objectivo 4 da AEAP. 
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Indicador/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 4: Aumentar a consciencialização sobre conservação de elefantes nas 
partes interessadas chave 
Ferramentas de 
consciencialização criadas 

 

Output 

(Simples) 

As ferramentas podem 
ser oficinas regulares, 
reuniões, folhetos, 
brochuras, (rádio, TV, 
internet, social media), 
material do curso, etc. 

Número de pessoas abrangidas 
por grupo-alvo  

(Número de pessoas por grupo-
alvo por ano por estado de 
intervalo) 

Output 

(Simples) 

Grupos-alvo podem ser 
crianças do ensino 
fundamental, estudantes 
do ensino médio, 
universitários e 
estudantes universitários, 
público em geral, 
comunidades, idosos da 
comunidade, diferentes 
grupos empresariais, 
funcionários da indústria 
extrativa, poder judiciário, 
promotores, comunidade 
de fiscalização, etc. 

% de população atingida 

(% da população (todos os 
grupos-alvo combinados) 
alcançada por ferramentas de 
sensibilização 

Output 

(Simples) 

NA 

% da população que apoia a 
conservação do elefante   

% por ano (nacional) 

Resultado 

(Moderadamente 
complexo) 

% de todos os grupos-
alvo combinados (o 
método de amostragem 
de pesquisa deve ser 
representativo de todos 
os grupos-alvo por 
proporção da população) 

 

Tabela 6: Exemplo de indicadores do objectivo 5 para AEAP. 

Indicador/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 5: Fortalecer o conhecimento sobre a gestão de elefantes 
Número de locais e áreas abertas 
pesquisadas usando padrões de 
pesquisa CITES / MIKE 

Output 

(Simples) 

Pesquisas projectadas 
para fornecer resultados 
sobre números, 
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Alternativamente,% do sistema 
de PA ou% do intervalo de 
elefantes pesquisados 

distribuição e movimentos 
de elefantes, mas usando 
um projecto padronizado 

Número de projetos de pesquisa 
em andamento 

Output 

(Simples) 

Só pesquisas para 
orientar a gestão 
adaptativa devem ser 
incluídas 

Número de elefantes equipados 
com coleiras 

Output 

(Simples) 

Ver Objectivo 2 

 

Tabela 7: Exemplo de indicadores para o Objectivo 6 do AEAP. 

Indicadores/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 6: Fortalecer a cooperação com outros estados da área de distribuição  
Número de protocolos oficiais de 
colaboração (MoUs) assinados 
com países vizinhos 

Para a gestão de elefantes, ou 
aplicação da lei, assistência 
jurídica mútua, etc. ou qualquer / 
todos? 

Máximo é o número de países 
vizinhos 

Output 

(Simples) 

Para alguns países na 
costa isto pode ser de 
apenas 3, mas mais para 
países sem litoral 

Número de patrulhas 
transfronteiriças conjuntas  

(#patrulhas conjuntas por ano para 
uma região transfronteiriça 
específica ou uma área de 
conservação transfronteiriça) 

Output 

(Simples) 

NA 

Número de controlos fronteiriços 
conjuntos (# controlos de fronteira 
conjuntos por ano) 

Output 

(Simples) 

Controlo de veículos nas 
passagens de fronteira 

Número de investigações 
conjuntas (# investigações 
conjuntas por ano)  

Output 

(Simples) 

NA 

Número de detenções por 
operação conjunta  

(Número médio de detenções de 
todas as operações conjuntas 
combinadas por ano) 

Resultado 

(Simples) 

Número médio de 
detenções de todas as 
operações conjuntas 
combinadas 
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Número de apreensões por 
operação conjunta ou peso?  

(Número médio de apreensões de 
todas as operações conjuntas 
combinadas por ano) 

Resultado 

(Simples) 

Número médio de 
apreensões ou peso 
médio de marfim 
apreendido? de todas as 
operações conjuntas 
combinadas 

 

Tabela 8: Exemplo de indicadores do Objectivo 7 da AEAP. 

Indicador/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 7: Melhorar a colaboração entre comunidades 
Número de Conselhos 
Consultivos da Área Protegida 
estabelecidos ou número de 
Comitês de Recursos Naturais da 
Aldeia ativamente envolvidos 
com a Gestão do Parque ou 
fundos gerados pelo turismo de 
APs pagos a VNRCs? 

Output 

(Simples) 

Os membros da 
comunidade são partes 
interessadas importantes 
no conselho 

Número de conservâncias 
comunitárias estabelecidas 

Output 

(Simples) 

Áreas da vida selvagem 
fora do sistema da PA 
gerido pelas comunidades 

Número de empresas de 
ecoturismo baseadas na 
comunidade estabelecidas 

Output 

(Simples) 

Actividades culturais e 
baseadas na natureza 
geridas por comunidades 
periféricas PA 

Número de membros da 
comunidade formados em gestão 
corporativa 

Output 

(Simples) 

Configurando e 
gerenciando uma empresa 

Quantidade de receita do turismo 
gerada por empresas 
comunitárias (Receita gerada por 
ano, a nível nacional) 

Output 

(Simples) 

NA 

Número de elefantes mortos por 
membros da comunidade  

(# mortos por ano) 

Resultado 

(Simples) 

Elefantes mortos nas 
proximidades da 
comunidade, seja para 
ganho económico ou 
devido a HEC 

Número de armadilhas 
recolhidas 

(# armadilhas recolhidas por ano 
por local) 

Resultado 

(Simples, precisa de 
linha de base) 

Armadilhagem geralmente 
é feita para a carne do 
mato por membros de 
comunidades marginais 
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Tabela 9: Exemplo de Indicadores do Objectivo 8 do AEAP. 

Indicador/(Unidades) Tipo/(Complexidade) Explicação 
Objectivo 8: NEAP implementado efectivamente 
Número de reuniões de revisão 
realizadas 

Output 

(Simples) 

Reuniões com todas as 
partes interessadas que 
lidam com a 
implementação do NEAP 

Número de MoUs com partes 
interessadas do governo 

Output 

(Simples) 

Instituições 
governamentais que têm 
papéis e 
responsabilidades em 
relação aos objetivos e 
ações do NEAP 

Número de MoUs com partes 
interessadas não 
governamentais/ número de 
partes interessadas não 
governamentais que contribuem 
para o documento de revisão 
anual 

Output 

(Simples) 

Partes interessadas 
importantes para a 
implementação e 
financiamento 

% do NEAP implementado 

(% implementado por ano) 

Resultado  

 

3. Estrutura de Monitorização e Avaliação 
 
Raramente, os dados disponíveis e as capacidades daqueles que implementam um NEAP são adequados 
para garantir que um plano alcance os resultados desejados para os elefantes de um país sem revisões 
subsequentes. Por essa razão, a gestão adaptativa deve ser parte integrante da abordagem do NEAP. 
Portanto, a implementação requer uma estrutura de monitorização e avaliação, incluindo um processo para 
monitorizar o progresso das acções e actividades e se as metas relevantes para cada acção ou conjunto de 
acções relacionadas foram cumpridas. De uma forma mais geral, o processo NEAP precise de incluir um 
mecanismo para uma revisão e refinamento contínuos. Esse mecanismo deve incluir a compilação e revisão 
contínuas de dados sobre o estado dos elefantes, dados sobre ameaças aos elefantes e seus habitats e 
dados sobre os esforços realizados para enfrentar as ameaças e construir a capacidade de conservação e 
aplicação da lei. Reuniões periódicas do órgão de coordenação devem ser vistas como um componente 
vital da gestão adaptativa. Essas reuniões devem ter como objectivo monitorizar o progresso em relação a 
acções e actividades individuais, bem como o objectivo geral, fazendo recomendações para quaisquer 
mudanças necessárias conforme necessário (Hedges, 2014). Os planos de implementação detalhados que 
formam os anexos para cada NEAP são projectados para permitir a fácil actualização de um NEAP sem ter 
que modificar o corpo do documento.  
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3.1. O Ciclo de Relatório e Revisão   
 
A monitorização do progresso da implementação é da responsabilidade das autoridades para a vida 
selvagem, do Comité de Coordenação do NEAP (se disponível), do Coordenador do NEAP (se disponível) e 
das várias partes interessadas, respectivamente. Alguns Estados da área de distribuição não têm um 
Coordenador do NEAP ou um Comité de Coordenação do NEAP, e essas tarefas são frequentemente 
realizadas pelas autoridades para a vida selvagem, em estreita colaboração com as partes interessadas 
relevantes, através do qual o progresso da implementação é avaliado durante uma reunião anual de 
revisão. O Coordenador do NEAP é, entre outros, responsável pela preparação do progresso trimestral e 
pelos relatórios anuais, acompanhando os planos de trabalho anuais e os indicadores de resultados. O 
Coordenador do NEAP aconselhará as autoridades da vida selvagem sobre quaisquer atrasos ou 
dificuldades enfrentadas durante a implementação, para que o apoio adequado ou medidas correctoras 
possam ser adoptadas de maneira oportuna e apropriada. O Coordenador do NEAP reporta às autoridades 
para a vida selvagem ou ao Comité de Coordenação do NEAP. O Comité de Coordenação do NEAP deve 
ser composto pela gestão das autoridades responsáveis pela vida selvagem e por representantes dos 
principais intervenientes activos na implementação do NEAP, do governo e das ONG. O Comité de 
Coordenação do NEAP deve, preferencialmente, ser presidido pelo director da autoridade para a vida 
selvagem. Primeiro, é necessário reunir as principais partes interessadas que estão activas na 
implementação e as suas respectivas responsabilidades em relação à M&A. (Tabela 10). 



 

Estrutura de Monitorização e Avaliação 23 

Tabela 10: Sumário das partes interessadas e responsabilidades M&E. 

Partes 
Interessadas 

(Eventos) 

Responsabilidades M&E  

Autoridades para a 
Vida Selvagem  

Na ausência de um Comité de Coordenação do NEAP, frequentemente a 
autoridade para a vida selvagem tem a responsabilidade de coordenar a 
implementação do NEAP e do M&A: 
   1. Preparar plano de trabalho anual e orçamento 
   2. Analisar os relatórios de progresso e propôr ajustes 
   3. Analisar, avaliar e preparar os resultados em termos de indicadores de 
ouputs e resultados, o que inclui metas, para apresentar durante a reunião anual 
de revisão do NEAP. 
4. Verifique o plano de M & A e organize anualmente as Reuniões de Revisão do 
NEAP 
5. Estabelecer ligação com os doadores para financiar as atividades da NEAP. 

Comité Coordenador 
do NEAP C 

O Comité Coordenador do NEAP tem mais ou menos as mesmas 
responsabilidades descritas acima para as autoridades para a vida selvagem, 
mas a responsabilidade final e as principais decisões frequentemente são da 
autoridade para a vida selvagem. 

Coordenador NEAP Coordenação diária da implementação do NEAP, reportando à autoridade para a 
vida e/ou Comité de Coordenação do NEAP: 
1. Contacto regular com todas as partes interessadas activas na implementação 
do NEAP 
2. Monitorizar planos de trabalho anuais e indicadores de resultados 
3. Propôr apoio apropriado ou medidas correctoras quando o progresso não está 
de acordo com o plano 
4. Preparar relatórios de progresso (a cada 3 meses) e relatório anual 
5. Rever e actualizar o plano de M&A anualmente para avaliação durante a 
reunião anual de revisão do NEAP. 

1. Fornecer apoio em M&A participativo e para a concepção de avaliações 
de impacto 

Reunião Anual para 
a Revisão do NEAP  

A reunião anual de Revisão do NEAP deve reunir todas as partes interessadas 
para avaliar o progresso na implementação do NEAP e propôr ajustes quando os 
Outputs e/ou os Resultados se desviarem do plano original. 

1. Avaliar o progresso das actividades individuais (Output) 
2. Avaliar indicadores de Resultado a médio-prazo (Objectivos) 
3. Avaliar o progresso ao atingir a Meta (longo-termo) 
4. Discutir ajustamento quando requeridos (gestão adaptativa)  
5. Actualizar o Plano de Implementação (activitidades cumpridas e aquelas 

a decorrer ou planeadas, assim como requisitos orçamentais) 
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Partes Interessadas Todas as partes interessadas (ONGs, ONGIs, governo e sector privado) devem 
comunicar regularmente com o coordenador da NEAP ou frequentemente com a 
pessoa de contacto da autoridade para a vida selvagem, no sentido de discutir o 
progresso das actividades, projectos e programas a ser implementados, 
fornecendo actualizações sobre indicadores de produção a curto-prazo, bem 
como informação para indicadores de resultados a médio-prazo. 
Deve-se solicitar aos interessados que forneçam actualizações formais e por 
escrito sobre todas as actividades que estão implementando no âmbito do NEAP 
em tempo hábil, conforme solicitado pelo coordenador do NEAP, antes da reunião 
anual de revisão. 
Todas as principais partes interessadas devem ser convidadas e participar nas 
reuniões de Revisão Anual. 

 
Embora isso varie de acordo com o estado da área de distribuição, sob uma gestão precisa, deve haver 
uma série de relatórios para monitorizar o desempenho: 
 
Relatório do Progresso Mensal:  
Este breve relatório é preparado pelo Coordenador do NEAP ou, frequentemente, pela pessoa de contacto 
da autoridade para a vida selvagem e contém atividades e marcos mensais para todas as partes 
interessadas. 
 
Relatório do Progresso Trimestral  
Este relatório também é preparado pelo Coordenador da NEAP ou pessoa de contacto da autoridade para a 
vida selvagem e compara o plano de trabalho aprovado com o desempenho real e identifica restrições e 
recomenda acções correctoras. 
 
Relatórios Anuais para as Partes Interessadas 
Estes relatórios são preparados por partes interessadas activas na implementação do NEAP e resumem as 
actividades realizadas em comparação com o plano de trabalho, bem como as restrições e acções 
correctoras adoptadas. Estes relatórios são necessários na ausência de um Coordenador do NEAP, no 
sentido de ajudar a autoridade da para a vida selvagem no seu esforço de monitorização e na compilação e 
avaliação de informação para as reuniões de Revisão Anual. 
 
Relatório Anual de Implementação NEAP 
Este relatório é preparado pelo Coordenador do NEAP em estreita colaboração com a autoridade para a 
vida selvagem. Sem um Coordenador do NEAP, a autoridade para a vida selvagem precisa preparar este 
relatório e incorporar os relatórios anuais das partes interessadas para discussão durante a reunião de 
Revisão Anual; 
 
a. Uma compilação de relatórios mensais e trimestrais de progresso, resultando numa conta da 

implementação real das actividades comparadas àquelas programadas no plano de trabalho anual, e a 
obtenção de resultados de curto prazo e progresso para alcançar os resultados médio-prazo, com base 
nos indicadores definidos na NEAP e na matriz de M&A. 

 
b. Identificação de quaisquer problemas e restrições (técnicos, humanos, financeiros, etc.) encontrados 

durante a implementação e as razões para esses constrangimentos. 
 

c. Recomendações para acções correctoras na forma de abordar problemas-chave, resultantes na falta de 
progresso na obtenção de resultados. 
 

d. Lições aprendidas, e um plano de trabalho detalhado para o próximo período de relatórios.  
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Relatórios Técnicos e de Campo 
Os resultados dos estudos técnicos encomendados precisam ser discutidos durante as reuniões de Revisão 
Anual. 
 
3.2. Matriz de Monotorização e Avaliação  

 
Na sua forma mais simples, o progresso das actividades NEAP implementadas, em andamento e 
planeadas, bem como a evolução orçamental, podem ser feitos manualmente usando apenas uma cópia 
impressa do Plano de Implementação e indicando mudanças. Antes da reunião de Revisão Anual, essas 
alterações manuais podem ser incorporadas na versão eletrónica do IP para impressão e distribuição. Sem 
ter que alterar nada no corpo principal do texto, essas alterações também podem ser incorporadas em 
intervalos regulares na versão eletrónica do IP. No entanto, quando necessário, o modelo abaixo pode ser 
usado para acompanhar o progresso da implementação (Tabela 11). 
 
 
Tabela 11: Template de exemplo para seguir o progresso na implementação do NEAP. 
 

Ano: 
 
Mês: 
 
Objectivo:  
Actividade 

 
(# NEAP) 

Implementar Cronograma Estado da 
Actividade 

 
(Completo) 

(Em 
progresso) 

 
(Ainda não 
começou)  

Estado  
    
Financeiro  

Verificação 
 

(Escopo, 
Semáforo, 

Métricas de 
Outputs e 
Resultado) 

Comentários 

       
       

  
 
No qual:  
 
Actividade (# NEAP): O número deve corresponder com o que está no NEAP e IP (referência cruzada), 
 
Implementador: A parte responsável por implementar a actividade 
 
Cronograma: Cronograma do plano de trabalho original, 
 
Estado da Actividade: Indicar quando a actividade foi completada, está em progresso ou ainda não  
começou, se se desviou do plano de trabalho original,   
 
Estado Financeiro: Fornecer detalhes sobre o orçamento, por exemplo, o custo total do projecto/fundos 
gastos/fundos restantes ou ainda a angariar, 
 
Verificação: Usar Indicadores Output e Resultados quando apropriado. Indicadores de Output podem ser 
de escopo simples ou de semáforo (ver acima).  
 
Comentários: Qualquer especificidade não abrangida nas colunas anteriores. 
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A minimum data collection is required to enable stakeholders to track at regular time intervals the activities 
achieved versus those planned and differentiate between the effects of external factors and internal 
operations.  A implementação de M&A do NEAP concentra-se no registo de informações relacionadas com 
os inputs, actividades e outputs do processo de implementação. É necessária uma recolha de dados 
mínima para permitir que as partes interessadas acompanhem, em intervalos de tempo regulares, as 
actividades realizadas em relação às planeadas, e diferenciem entre os efeitos de factores externos e 
operações internas. Este processo resulta em lições aprendidas e acções correctoras, no sentido de manter 
a implementação do NEAP na direcção certa. 
 
Neste processo, a Matriz M&E vai guiar a avaliação dos resultados e impactos. Para fazer isso, dados 
confiáveis de referência devem estar disponíveis para o ano em que o NEAP se tornou activo e também 
devem ser colectados no início de cada actividade, enquanto os dados de impacto serão colectados quando 
apropriado durante a implementação do NEAP. Para ilustrar o desenvolvimento de uma Matriz M&A, 
usaremos a situação do Malawi como exemplo. Note-se que a Matriz de M&A para o Malawi é apenas um 
modelo de exemplo, onde a maioria das informações de monitorização está em falta, e onde os anos de 
avaliação podem variar segundo o local e área de distribuição (Tabela 12). Tal implica que diferentes 
estados da zona de distribuição possam usar diferentes períodos de avaliação do que aqueles usados na 
matriz em baixo! 
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However, some of the targets for the objectives are more specific, allowing us to use the same outcome indicators (see Targets) for measuring progress in long-term 
impact, while ‘carrying capacity’ needs to be determined on a trial and error basis, using both technical and aesthetic decisions to determine critical levels for each 
site containing elephants. 
 
Em termos de avaliação de impacto no Malawi - que está a medir se estamos no caminho certo para atingir a nossa meta a longo-prazo (10 anos) - observamos 
que é difícil determinar se alcançamos a nossa meta em termos de caça furtiva e tráfico de marfim, porque os 'níveis aceitáveis' não foram definidos, enquanto a 
'capacidade de carga' para elefantes depende do tipo de habitat e precisa ser determinada para cada local separadamente (Tabela 12). No entanto, algumas das 
metas para os objectivos são mais específicas, permitindo-nos usar os mesmos indicadores de resultados (ver Metas) para medir o progresso no impacto a longo-
prazo, enquanto a “capacidade de carga” precisa ser determinada com base num processo de tentativa e erro, usando tanto decisões técnicas como estéticas para 
determinar níveis críticos para cada local com elefantes. 
 
 
Tabela 12: Exemplo de Matriz de Monitorização e Avaliação para o Malawi. 
 
 

Matriz de Monitorização e Avaliação 
(EXAMPLO!) 

País: Malawi 
Ano: 2018 
Mês: 
Meta (10 anos): A caça ilegal de elefantes e o tráfico de marfim serão reduzidos para níveis aceitáveis e as populações-chave 
aumentadas para capacidade de carga dentro de 10 anos 

Impacto 
 

Indicadores 
(Tipo) 

Linha(s) de 
base 
(Ano) 

Método(s) 
 

Avaliações 
 

Comentários 

2018 2020 2022 2024 

Tamanho da 
população 

Números/Densidade 
 
(Resultado/Impacto) 
 
População nacional 
e/ou por local  

1,798 
Elefantes 
 
0,16 El/km² 
(2015) 
 

Amostra 
aérea e 
contagem 
total 

    Os anos de 
referência 
variam de 
acordo com o 
local de 2013 
a 2015; 
Métodos 
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(2015; área de 
distribuição de 
elefantes é 
11,507 km²) 

utilizados 
devem ser 
padronizados 

Caça-Furtiva Proporção de 
Elefantes Mortos 
Ilegalmente (PIKE) 
 
Número de 
elefantes que se 
sabe que foram 
mortos ilegalmente  
 
Níveis nacionais ou 
locais 

PIKE < 0.5 
 
 
 
< 1% 
Ver Alvo 1a 

Dados de 
aplicação da 
lei e 
informações 
(patrulhas, 
investigações, 
inteligência, 
informantes) 

     

Tráfico de marfim Número de 
confiscações 
 
(a nível do país) 

Zero (2025) 
 
Ver Alvo 1b 

Aeroportos, 
pontos de 
entrada e 
saída por 
terra 

     

Objectivo 1a: Para reduzir a matança ilegal de elefantes para níveis aceitáveis em 2020 
Alvo 1a: Em 2020 o número de elefantes mortos ilegalmente para ser reduzido para menos de 1% da população 
anualmente 
Resultado/Output Indicador(es) 

(Tipo) 
Linha(s) de 

base 
(Ano) 

Método(s) 
 

Avaliações 
 

Comentários 

2018 2019 2020 2021 

Elefantes Mortos 
Ilegalmente 

Resultado 31 (1,72%) 
 
(2015) 

Dados de 
aplicação da 
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lei e 
informantes 

PIKE Resultado   O mesmo que 
acima, mas 
dividindo pelo 
total de 
carcaças 
encontradas 
(isso inclui a 
mortalidade 
natural e o 
controlo de 
culturas) 

     

Densidade das 
equipas de 
patrulhas 

(Número de 
efectivos de 
patrulha por km² 
por local ou por 
estado de 
distribuição, não 
envolvendo 
pessoal 
administrativo, de 
gestão e pessoal 
noutras tarefas) 

Output 

 

(Alvo 1 equipa/35 
km² para locais 
com gestão 
DNPW) 
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Frequência de 
Patrulhas 

(Número de 
patrulhas por km² 
de local ou por 
estado da área de 
distribuição por 
ano) 

Output 

 

       

Número de dias 
de patrulha 
efetivos por 
equipa por mês 
(ver Nota 1 acima) 

(Por local ou 
estado da área de 
distribuição, numa 
média mensal ou 
anual)  

Output 

(Métrica ideal para 
acompanhar o 
desempenho da 
equipa) 

 

       

Objectivo 1b: Reduzir o tráfico de marfim e o comércio ilegal de marfim no Malawi até zero em 2025 
Meta 1b: Em 2025, o Malawi sofre apreensões de marfim zero por meio de tráfico nos pontos de entrada ou saída 
Resultado/Output Indicador(es) 

(Tipo) 
Linha(s) de 

base 
(Ano) 

Método(s) 
 

Avaliações 
 

Comentários 

2018 2021 2024 2025 
Ratio de 
detenções a 
processos 
judiciais 

Resultado 

(precise de linha de 
base) 

       



 

Estrutura de Monitorização e Avaliação 31 

Independente do 
tipo de esforço de 
aplicação da lei, o 
número de 
infractores da vida 
selvagem presos/ 
números 
processados por 
ano 
Ratio de 
detenções a 
condenações 

Número de 
infractores da vida 
selvagem 
processados/ 
número de 
infractores da vida 
selvagem 
condenados por 
ano 

Resultado 

(precisa de linha de 
base) 

       

Taxa máxima da 
aplicação de 
penalizações  

Número de 
pedidos de 
penalidade 
máxima/total de 

Resultado 

(precisa de linha de 
base) 
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penalidades por 
ano 
Número de 
confiscações 
 
(a nível do país) 

Resultado 
 
(precisa de linha de 
base) 

       

Objectivo 2: Manter a faixa atual de elefantes e melhorar a conectividade até 2025 
Alvo 2a: Nenhuma perda mensurável no tamanho da faixa de elefantes até 2025 
Alvo 2b: Conectividade melhorada por pelo menos 2 populações até 2025 
Resultado/Output Indicador(es) 

(Tipo) 
Linha(s) de 

base 
(Ano) 

Método(s) 
 

Avaliações 
 

Comentários 

2018 2021 2024 2025 

Tamanho do 
intervalo de 
elefante (estado 
PA) 

Resultado 11,507 km² 
 
(2015) 

      

Número de 
corredores 
estabelecidos 

Resultado        

Objectivo 3: Reduzir o HEC para níveis aceitáveis em 2025 
Alvo 3: 75% de redução nos incidentes em 2025 
Resultado/Output Indicador(es) 

(Tipe) 
Linha(s) de 

base 
(Ano) 

Método(s) 
 

Avaliações 
 

Comentários 

2018 2021 2024 2025 

Número de 
incidentes HEC 
por ano 

Resultado Requer linha 
de base 2015 
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Número de 
fatalidades 
humanas por ano 

Resultado Requer linha 
de base 2015 

      

 
      

    

         
Continue assim com os outros objectivos, usando os indicadores (ou similar) fornecidos nas tabelas 1 a 9  
Use intervalos de avaliação que sejam convenientes e apropriados para as circunstâncias locais (situação de 
financiamento, recolha de dados, etc.) 
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