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A Situação
Nos últimos anos, a África experimentou um crescimento dramático no conflito entre homens e elefantes.
Os elefantes competem com as pessoas por terras e recursos naturais cada vez mais escassos. Se os
conflitos existentes não forem resolvidos e os conflitos futuros não forem evitados, a perspectiva dos
elefantes africanos prosperarem em todos os seus territórios até e além 2030 é sombria.
Ao mesmo tempo, a caça ilegal de marfim continua a ser uma séria ameaça às populações de elefantes em
algumas partes de África. Muitos elefantes agora vivem em populações pequenas e isoladas; e caso as
tendências actuais continuem, essas populações poderão ser eliminadas na próxima década.

A EPI
A EPI é uma aliança de 21 países africanos determinados a conservar os seus elefantes enquanto atendem
às aspirações dos seus povos. A maioria dos cerca de 400.000 elefantes sobreviventes em África estão em
países membros da EPI, que são anglófonos, francófonos e lusófonos.
A EPI foi lançada pelos líderes do Botsuana, Chade, Etiópia, Gabão e Tanzânia durante a Conferência de
Londres sobre o Comércio Ilegal de Vida Selvagem em Fevereiro de 2014, com o apoio do governo
britânico. Desde então, aderiram o Uganda, Maláui, Gâmbia, Quénia, Libéria, República do Congo,
Angola, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, Costa do Marfim, Guiné, Mali, Nigéria, Eritreia e Benim.
Os países membros da EPI estão comprometidos com:
• A implementação do Plano de Acção para o Elefante Africano acordado por todos os Estados da região
em 2010.1
• Manter a proibição internacional relativa ao comércio de marfim.
• O encerramento dos mercados domésticos de marfim.
• Colocar as reservas de marfim fora do uso económico.

1

Cada país membro da EPI pretende desenvolver o seu próprio Plano Nacional de Acção para o Elefante (NEAP), que é o mecanismo
pelo qual o plano continental é implementado a nível nacional. Os NEAPs estão alinhados com os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU.
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A Fundação EPI (EPIF)
A Fundação EPI é constituída pelo Secretariado da EPI, que galvaniza o apoio aos países membros da EPI
para alcançarem os seus objectivos de conservação dos elefantes. Em 2020, a Fundação EPI adoptou a
Visão 2030, em reconhecimento ao crescente desafio do conflito homem-elefante e uma maior ênfase no
apoio aos países membros da EPI para prevenir e mitigar esse conflito.
A ambição da Visão 2030 da Fundação EPI é:
'Garantir a coexistência harmoniosa entre pessoas e elefantes com rebanhos capazes de viajar por
toda a sua área de distribuição, protegendo assim uma gama diversificada de animais e plantas
selvagens, combatendo as mudanças climáticas e apoiando os meios de subsistência locais.'
A Fundação EPI é supervisionada por um Conselho de Administração e assessorada por um Conselho de
Liderança composto por eminentes políticos e profissionais africanos da área de conservação, liderado pelo
antigo Presidente do Botsuana, S.Exa. Ian Khama. O Conselho de Liderança inclui as Primeiras-damas do
Quénia e Serra Leoa, o antigo Primeiro-Ministro da Etiópia e o Ministro das Florestas, Oceanos, Meio
Ambiente e Mudanças Climáticas do Gabão.
A Fundação trabalha directamente com ministérios governamentais e autoridades responsáveis pela vida
selvagem em parceria com ONGs, IOGs e o sector privado. É composto por uma pequena e dedicada
equipa executiva, sediada em África e na Europa.

A Estrutura da EPI
− Cúpula: Chefes de Estado dos países membros da EPI.
− Conselho de Administração da EPI: Ministros de todos os países parte da EPI. Promovem apoio em
termos de liderança e político à Iniciativa de Protecção do Elefante para o alcance dos seus objectivos,
inclusive aumentando o seu número de membros.
− Pontos Focais Nacionais da EPI: funcionários do Ministérios locais indicados pelos países membros
da EPI para assegurar comunicações eficazes entre os países e entre o Conselho de Ministros e a
Fundação EPI.
− Fundação EPI: o Secretariado da EPI é a entidade jurídica encarregada de ajudar os países a
alcançarem os objectivos propostos pela EPI.
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Como a Fundação EPI apoia os países membros da EPI
−
−
−
−
−

−

Convocando os países membros para que abordem os desafios comuns e facilitando a adopção de
posições políticas acordadas.
Partilhando o conhecimento, experiência, tecnologias e técnicas para lidarem com os desafios que
são comuns aos vários países.
Apoiando a implantação de medidas de gestão dos conflitos homens-elefantes existentes e evitar
as condições que possam levar a conflitos futuros.
Facilitando a mobilização de recursos de curto e longo prazo, inclusive por meio do avanço de
modelos de administração nas áreas de conservação bem-sucedidos.
Defendendo a manutenção da proibição internacional do comércio de marfim de elefante, fechando
dos mercados domésticos remanescentes e apoiar a gestão contínua e eficaz das reservas e (se
solicitado) a destruição das reservas.
Desenvolvendo e actualizando os Planos Nacionais de Acção para o Elefante.

Os benefícios de aderir à EPI
Os principais benefícios para um país ao aderir à EPI incluem:
−

−

−

Assistência no melhoramento do apoio técnico e financeiro para a resolução de conflitos entre
homens e elefantes, segurança das reservas nacionais de marfim e desenvolvimento e
implementação de Planos Nacionais de Acção para o Elefante, que ajudarão a preservar os
elefantes e trazer oportunidades de desenvolvimento sustentável para as populações humanas que
vivem ao redor dos animais.
Adesão a uma organização continental que funciona como uma plataforma para a África articular as
suas necessidades e cumprir os seus objectivos em termos de conservação dos elefantes.
Demonstrar à comunidade internacional um compromisso político com a conservação dos elefantes
e com o combate ao tráfico ilícito de vida selvagem.

Como aderir à EPI
Os países podem aderir à EPI por meio de uma declaração pública presidencial ou ministerial e a assinatura
da carta de compromisso anexada a este memorando.
Os parceiros (ONGs, IOGs, sector privado) podem comprometer-se em apoiar por meio de uma declaração
pública e assinatura de uma carta de compromisso.
Os parceiros da EPI incluem: Africa Nomads, a Rede Africana de Parques Nacionais, a Fundação
Africana para a Protecção da Vida Selvagem, Big Life Foundation, a Conservação Internacional, Fauna and
Flora International, a Sociedade Zoológica de Frankfurt, o Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal,
RSPCA International, Save The Elephants, Space for Giants, Stop Ivory, The David Sheldrick Wildlife Trust,
a Agência de Investigação Ambiental, The Lilongwe Wildlife Trust, a Fundação Real do Duque e da
Duquesa de Cambridge e do Príncipe Harry, a Sociedade de Conservação da Vida Selvagem, o Banco
Mundial, a Sociedade Zoológica de Londres, Tusk Trust, o PNUD, Wildlife Direct, Wildlife Impact, WildAid e
a Associação de Zoológicos e Aquários (AZA) e o seu programa, a Aliança Americana Contra o Tráfico de
Vida Selvagem (USWTA), The Nature Conservancy, a Sociedade Somali para Vida Selvagem e História
Natural (SWNHS), Action For Elephants, The Mara Elephant Project, The Halo Trust, a Fundação de
Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Verde da China (CBCGDF).
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Anexo 1) Carta de Compromisso dos Signatários

COMPROMISSO DOS SIGNATÁRIOS
O

[PAÍS]
Preocupado com o futuro dos elefantes africanos e determinado a protegê-los,
aceita o convite feito pelos Governos do Botsuana, Etiópia, Chade, Gabão e
Tanzânia para se juntarem aos seus governos e aos governos da Gâmbia,
Quénia, Malawi, Uganda, Libéria, República do Congo, Angola, Serra Leoa,
Somália, Sudão do Sul, Costa do Marfim, Guiné, Mali, Nigéria, Eritreia e Benim
na Iniciativa de Protecção do Elefante ('EPI').
A Iniciativa de Protecção dos Elefantes é uma iniciativa global que reúne os
Estados Africanos da área de distribuição de elefantes, Estados fora da área de
distribuição, IOGs, ONGs, sector privado e cidadãos para trabalharem em
conjunto na protecção dos elefantes e impedir o comércio ilegal de marfim.
Todos os signatários da EPI comprometem-se a trabalhar em conjunto para
implementarem o Plano de Acção para o Elefante Africano e juntarem-se à
liderança política global para protegerem os elefantes, promoverem os meios
de subsistência sustentáveis e a coexistência harmoniosa de pessoas e
elefantes. Por meio da EPI, todos os países comprometem-se também a
encerrarem os mercados domésticos de marfim, observarem uma moratória
em qualquer comércio internacional futuro de marfim até que as populações de
elefantes africanos não estejam mais sob ameaça e colocar quaisquer reservas
domésticas de marfim fora do uso económico.
Ao tornar-se signatário da EPI, o [PAÍS] expressa o seu total apoio à EPI e o
seu compromisso em trabalhar com os Signatários da EPI, a Fundação EPI e
parceiros relevantes, de maneira a cumprirem com os seus compromissos sob
a égide da EPI e alcançarem os objectivos da EPI.

ASSINATURA
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Anexo 2) Carta de Compromisso para ONGs
Nós, as organizações abaixo assinadas, apoiamos totalmente e temos o prazer de anunciar a nossa
anuência ao convite feito pelos governos de Botsuana, Etiópia, Chade, Gabão e Tanzânia na
Conferência de Londres para participar da Iniciativa de Protecção do Elefante.
Ao fazê-lo, também nos juntamos aos governos de Uganda, Maláui, Gâmbia, Quénia, Libéria, Congo,
Angola, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, Costa do Marfim, Guiné, Mali e Nigéria.
Comprometemo-nos a trabalhar juntos para apoiar os governos actuais e futuros membros da EPI a
alcançar:
•
•
•
•

O financiamento imediato e a longo prazo para a implementação do Plano de Acção para o Elefante
Africano através dos Planos Nacionais de Acção para o Elefante;
O encerramento dos mercados domésticos de marfim;
Colocar todas as reservas de marfim fora do uso económico; e
uma moratória sobre qualquer consideração do futuro comércio internacional de marfim por pelo
menos 10 anos e posteriormente até que as populações de elefantes africanos não estejam mais
sob ameaça.

Apoiamos o apelo para que outros governos, IOGs, ONGs e o sector privado reúnam os seus esforços para
além da EPI para garantir o futuro dos elefantes.
Alexander Rhodes

Director-Geral, Stop Ivory

Dr. Iain Douglas-Hamilton

Director-Geral, Save the Elephants

Dr. Cristián Samper

Director-Geral, Sociedade de Conservação da Vida Selvagem

Angela Sheldrick

Directora-Geral, David Sheldrick Wildlife Trust

Dr. Max Graham & Keith Roberts

DG & Director de Segurança da Vida Selvagem, Space for Giants

Prof. Jonathan Baillie

Director de Programas, Sociedade Zoológica de Londres

Dra. Paula Kahumbu

Directora-Geral, Wildlife Direct

Santosian Noor

Presidente e Fundador, Africa Nomads

Bhavik Shah

Presidente, Big Life Foundation

Mary Rice

Directora Executiva, Agência de Investigação Ambiental

Peter Fearnhead

Director-Geral, Rede Africana de Parques Nacionais

Charlie Mayhew, MBE

Fundador e Director Executivo, The Tusk Trust

Jonathan Vaughan

Director, The Lilongwe Wildlife Trust

Daudi Sumba

Vice-Presidente Criação de Projectos e Relações Governamentais,
Fundação Africana padra a Protecção da Vida Selvagem

Azzedine Downes

Director-Geral, Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal

Peter Knights

Co-Fundador e Director Executivo, WildAid

Dr. Christof Schenck

Director, Sociedade Zoológica de Frankfurt

Mark Rose

Director-Geral, Fauna and Flora International

David Canavan

Director Executivo, RSPCA

Michael O’Brien-Onyeka

Vice-Presidente Sénior – Divisão de Campo África & Madagáscar,
Conservation International

Dr. Arend de Haas

Director, Fundação Africana de Conservação
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Raabia A. K. Hawa

Directora Executiva, Fundação Ulinzi África

Vladimir Russo

Director Executivo, Fundação Kissama

David Richmond

Director-Geral, Fundação para Paz e Conservação de
Brazzaville

Ian Saunders

Director-Geral, Tsavo Conservation Group

Neil Fitt

Director-Geral em exercício, Sociedade para Conservação do
Kalahari

Julie Sherman

Directora Executiva, Wildlife Impact

Daniel M. Ashe

Presidente & Director Geral, Associação de Zoológicos e
Aquários (AZA) e o seu programa, a Aliança Americana contra
o tráfico de Vida Selvagem (USWTA)

Richard Moller

Director-Geral, Tsavo Trust

Jillian Blackbeard

Secretária, Tlhokomela Trust

Dr. Osman Gedow Amir

Director-Geral, Sociedade Somali de Vida Selvagem e História
Natural (SWNHS)

Marc Goss

Director-Geral, Mara Elephant Project

Maria Mossman

Fundadora, Action for Elephants

David Banks

Diretor Administrativo Regional, África, The Nature Conservancy

Maj-General James Cowan

Directo- Geral, The Halo Trust

Zhou Jinfeng

Vice-Presidente, Fundação de Conservação da Biodiversidade e
Desenvolvimento Verde da China (CBCGDF)
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Anexo 3) Declaração EPI; adoptada pelos cinco estados fundadores na Conferência de Londres sobre o
Comércio Ilegal de Vida Selvagem em 2014
INICIATIVA DE PROTEÇÃO DO ELEFANTE
NÓS, OS GOVERNOS DO BOTSUANA, CHADE, ETIÓPIA, GABÃO E TANZÂNIA
RECONHECEMOS
1. Que a crise dos Elefantes: o abate ilegal de elefantes e o comércio de seu marfim está fora de
controlo em grande parte da África. Que ameaça a sobrevivência não apenas de pequenas populações
de elefantes expostas, mas também daquelas que anteriormente eram consideradas seguras,
prejudicando assim o desenvolvimento económico dos nossos países e prejudicando a integridade
ecológica dos nossos ecossistemas. A caça furtiva e o comércio ilegal são impulsionados por redes e
cartéis criminosos internacionais, que alimentam a corrupção, prejudicam o estado de direito e a
segurança e, assim, sugerem as evidências, disponibiliza o financiamento para aqueles associados ao
crime organizado e actividades terroristas.
2. Que qualquer fornecimento de marfim, incluindo o usado nos mercados domésticos legais, é
inerentemente susceptível de aumentar o risco para as populações de elefantes, os responsáveis pela
sua protecção e as comunidades remotas e vulneráveis.
3. Que o Plano de Ação par o Elefante Africano: este acordo entre os 38 Estados Africanos da área de
distribuição de elefantes, subscrito pelos Estados da área de distribuição na CITES CoP15 e pelas
Partes da CITES na CoP16, estabelece uma série de objectivos e acções prioritárias concertados que,
se implementados no seu todo na área de distribuição de elefantes africanos ajudaria muito a resolver a
situação actual.
4. A necessidade de implementar as 14 Medidas Urgentes acordadas na Cimeira do Elefante
Africano em Gaborone, Botswana, de 2 a 4 de dezembro de 2013.
5. A existência e acúmulo de reservas de marfim: essas reservas são caras de se estabelecer e
manter, pois desviam os recursos limitados atribuídos à conservação, desviam os recursos escassos
para conservação e protecção dos elefantes da linha de frente, e da aplicação da lei relativa à vida
selvagem; e tais reservas podem fazer parte da cadeia de fornecimento ilegal e gerar especulação.
6. As actuais restrições ao comércio internacional: os Estados da área de distribuição de populações
de elefantes actualmente no Anexo II da CITES não podem candidatar-se à venda de marfim até depois
de 2017 e, portanto, tal proposta não seria considerada até a CoP 18 (2019) no mínimo. Os Estados da
área de distribuição de elefantes no Anexo I não podem candidatar-se à venda de marfim. Qualquer
estado do Anexo I poderá solicitar para listar as suas populações de elefantes no Anexo II na próxima
Conferência das Partes da CITES (CoP17 na África do Sul em 2016). Nenhum marfim ilegal apreendido
deverá ser vendido.
RECONHECEMOS
7. Que os Estados da região precisam de apoio financeiro e técnico urgente e sustentado: para o
combate à caça furtiva no campo, para fortalecer e fazer cumprir as leis nacionais que protegem os
elefantes e previnem o tráfico; conciliar esforços regionais e internacionais de partilha de inteligência e
aplicação da lei; para salvaguardar os habitats; e apoiar as comunidades que vivem ao redor dos elefantes,
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particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento de meios de subsistência sustentáveis e à
redução do conflito homem-elefante.
PROPOMOS
8. Uma iniciativa global, a "Iniciativa de Proteção do Elefante", na qual estados da área de
distribuição, estados parceiros, ONGs, IOGs, cidadãos privados e o sector privado trabalham em
parceria para:
i.

Prover financiamento imediato e de longo prazo para abordar a Crise do Elefante através da
implementação completa e oportuna do Plano de Acção para o Elefante Africano, acedendo ao
apoio do sector público e privado através da criação de um fundo de longo prazo que preste
apoio financeiro garantido para todas as áreas de distribuição dos Estados participantes para a
implementação da AEAP com base na ameaça às populações de elefantes e suas
necessidades, e ainda disponibilizar pagamentos incrementais ligados ao número total de
elefantes e ao crescimento das populações de elefantes. Este fundo também disponibilizaria
fundos para a educação do cidadão sobre o assunto globalmente; para atender às várias
necessidades de desenvolvimento das comunidades locais, incluindo a pobreza, para
actividades nacionais de conservação e para a cooperação regional;

ii.

Encerrar os mercados domésticos de marfim nos estados participantes que ainda
operam um mercado doméstico;

iii.

Observar uma moratória em qualquer consideração de comércio internacional futuro por
um período mínimo de 10 anos e posteriormente até que as populações de elefantes africanos
não estejam mais ameaçadas; e concorda colocar todas as reservas de marfim fora do uso
económico.

CONCORDAMOS
9. Liderar os esforços para estabelecer um mecanismo financeiro e administrativo para cumprir
os objectivos da Iniciativa de Proteção do Elefante o mais rápido possível e até o final de
2014, o mais tardar, com base em acordos, propostas e estruturas existentes.
10. Desenvolver uma iniciativa para federar os parques nacionais e agências responsáveis pela
vida selvagem em África, a fim de partilhar lições aprendidas e experiências técnicas
destinadas a promover a cooperação sul-sul e encontrar soluções africanas para esta
questão.

13/02/2014
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