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PA R A A L E M F R O N T E I R A S

Opções de Política para a Biodiversidade, Meios de Subsistência e Gestão
de Doenças Transfronteiriças dos Animais na África Austral
Um dos desenvolvimentos de conservação mais ambiciosos e potencialmente significativos ocorrendo no hoje em dia na África
Austral é a formação de áreas de conservação transfronteiriça (ACTFs) que incorporam parques nacionais, reservas de caça, áreas e
unidades de caça embutidas dentro de uma matriz de terras sob propriedade comunal tradicional, as ACTFs proporcionam
extraordinária conservação da biodiversidade e oportunidades de desenvolvimento sustentável e são de alta prioridade para a
SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral).
A Sociedade de Conservação da Fauna Bravia (WCS) pertencente ao
AHEAD (Programa de Saúde Animal e Humana para o Ambiente e
Desenvolvimento) está a trabalhar para resolver os problemas que
enfrentam a conservação da biodiversidade e desenvolvimento, nessas
grandes paisagens transfronteiriças, centrando-se criticamente nas
ligações importantes entre a saúde dos animais selvagens, saúde dos
animais domésticos, saúde humana e meios de subsistência. Atravès
de seu projecto “Além Fronteiras”, a WCS está a concentrar seus
esforços na Área de Conservação Transfronteiriça Kavango Zambezi
da África Austral (ACTF KAZA), à beira de se tornar uma das maiores
paisagens do mundo orientadas à conservação. A importáncia desta
ACTF para a região foi afirmada novamente em Agosto 2011 quando
os Presidentes de Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe
assinaram um Acordo de Implementação obrigatório que estabelece
formalmente e legalmente uma área transfronteiriça abrangendo cerca
de 400,000km2. A ACTF KAZA, localizada no Okavango e Bacias do
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rio Zambeze, que incluem, por exemplo, a Faixa de Caprivi, Parque
Nacional do Chobe, o Delta do Okavango (o maior local de Ramsar no
mundo) e as Cataratas de Vitoria, Património Mundial.
A ACTF KAZA é também o lar de muitos dos mais carismáticos megavertebrados do mundo, incluindo a maior população contígua de
elefantes (aproximadamente 250,000) do continente. O principal motor
económico subjacente a ACTF KAZA é o turismo baseado na
natureza, um sector onde a África Austral goza de uma vantagem
comparativa mundial.
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Desafios de Conservação: Política de Saúde Animal
Impede Conectividade
O conceito das ACTFs e as actuais abordagens internacionalmente
aceitas para a gestão das doenças animais transfronteiriças (TADs) são
maioritariamente incompatíveis.
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O conceito de ACTF promove o movimento livre e
restabelecimento de padrões migratórios de animais selvagens ao
longo de grandes áreas geográficas e através de fronteiras
internacionais (cerca de 90% da região crescente da população
elefante existe ao sul do rio Zambeze, enquanto vastas extensões
de habitat adequado estendem-se para o norte).

Desafios Emergentes, Soluções Emergentes
A visão das ACTFs de restabelecer os padrões tradicionais do
movimento dos animais selvagens através de vastas paisagens
é reforçada pelo facto de que o turismo é a indústria que mais
cresce no mundo. Na África Austral, o turismo baseado na
natureza faz uma contribuição significativa para o produto
interno bruto. A espectacular paisagem transfronteiriça KAZA
oferece significativas oportunidades de desenvolvimento
económico local e regional.
Apesar do crescimento potencial do turismo baseado em vida
selvagem para estimular o desenvolvimento económico, a
pecuária continua sendo uma importante base tradicional de
subsistência e da cultura, bem como uma fonte de divisas para
países exportadores de carne. A probabilidade de animais
domésticos e selvagens entrarem cada vez mais em contactos
íntimos reforça a necessidade de melhor conhecimento
científico e de planeamento, para evitar consequências que
podem ser prejudiciais em um ou ambos os lados da conhecida
vedação. De facto, a gestão dos animais selvagens e de doenças
animais (incluindo zoonoses - doenças transmissíveis entre
animais e pessoas) dentro das vastas paisagens
transfronteiriças continua por resolver e uma questão política
emergente de grande preocupação para a produção pecuária,
de acesso associados aos mercados de exportação, e outros

A presente abordagem ao controle de TADs, no entanto, depende
da utilização de vedações extensas para impedir o movimento de
animais susceptíveis entre as áreas onde ocorrem as TADs e as
áreas onde eles não ocorrem, e de modo semelhante, restringir o
comércio de produtos derivados destes animais. Em suma, a
incompatibilidade entre (a) actuais abordagens regulamentares
para o controlo de doenças de importância agro - económica e
(b) a visão de paisagens vastas de conservação com menos
vedações representa um dos principais desafios para o sucesso da
conservação transfronteiriça e, portanto, risco a diversificação de
opções do uso da terra e oportunidades de subsistência,
particularmente importante dada à realidade das mudanças
climáticas regionais e insegurança alimentar.
sectores, incluindo saúde
pública na região. A
perspectiva de remoção de
algumas
barreiras
existentes (vedações) para
animais selvagens e do
movimento de animais
domésticos representa um
dilema crescente sobre a
melhor forma de equilibrar
as
necessidades
dos
sectores de conservação de
animais domésticos e selvagens.

ACTF KAZA

Uma Abordagem Inter-sectorial
A WCS, através do seu programa AHEAD, pretende abordar
estas questões complexas, proporcionando conhecimentos
técnicos e facilitar o diálogo transparente, sobre políticas
multidisciplinares e de planeamento na região. Nós estamos
especificamente, a trabalhar para trazer os principais
formuladores de políticas e conhecimentos sectoriais relevantes
à mesa para explorar novas opções para a gestão de doenças
animais transfronteiriças e para intervenções de políticas que
irão apoiar a conservação e objectivos de desenvolvimento
rural.
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Através da sua participação com a Secretaria de KAZA e principais

M. W. Atkinson/WCS

organismos multilaterais como a SADC (Comunidade para o
Desenvolvimento Da África Austral), OIE (Organização Mundial de Saúde
Animal) e FAO (Organização Mundial de Agricultura e Alimentos), o
programa AHEAD tem estado a trabalhar para aumentar o reconhecimento
em questões intersectoriais críticas que permeiam a relação da saúde de
animais selvagens, saúde animais domésticos e saúde humana e meios de
subsistência na África Austral.

Discussões em curso com as autoridades do governo dos países membros que

O acesso ao mercado pecuário e produtos
pecuários (PPP) em África é limitado pela
prevalência
de
doenças
animais
transfronteiriças altamente contagiosas como
a febre aftosa (FMD). O medo do mundo
desenvolvido da reintrodução destas doenças
em grande medida impede as exportações em
larga escala dos PPP da África para mercados
lucrativos na União Europeia, Estados
Unidos e Japão.
Os regulamentos de comércio internacional
para PPP historicamente exigiam áreas
geográficas ou "zonas" livres de doenças
(dependente de milhas de vedações
separando animais selvagens dos animais
domésticos). Todavia, alternativas estratégias
apropriadas
têm
sido
elaboradas
recentemente
para
gerir
os
riscos
significativos das doenças. Estas estratégias
oferecem normas de gerência dos riscos que
são mais focados mas igualmente eficazes.
Por exemplo, as abordagens não geográficas
como o comércio baseado em produto
centram-se na segurança do processo pelo qual
os produtos são produzidos, em vez da sua
origem regional, e assim fazendo, oferecem o
potencial
para
que
os
países
em
desenvolvimento possam exportar produtos
de
carne
que
são
cientificamente
comprovados como seguros para países
importadores, ao mesmo tempo excluindo a
necessidade
da
vedação
veterinária
impenetrável que atualmente restringe a
visão da SADC para a conservação regional
transfronteiriça.
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trabalham no sector da pecuária estão a contribuir para estimular um desejo
de explorar mais abordagens integradas colaborativas, para o
desenvolvimento rural na KAZA. Estas incluem novas alternativas de gestao
de doenças, tais como comércio baseado em produtos. O Comitė Técnico de
KAZA (CT) é composto em grande parte por especialistas de vida selvagem,
meio ambiente e funcionários do governo. O AHEAD como tem demonstrado
em toda a região, somente quando os sectores ligados a vida selvagem e da
agricultura estão ambos na mesa de negociação que o dialogo significativo
sobre as principais políticas de uso da terra pode ser avançado - daí a
importância do AHEAD ao CT de KAZA, dos funcionários regionais da
agricultura, SADC, OIE e FAO.

Comércio Baseado em Produto
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Questões de doença

O que está em jogo?

Reconhecer e abordar as questões emergentes de intensificação na

Opções de meios de subsistência melhoradas para milhões
de pessoas, áreas transfronteiriças asseguradas, e protecção
a longo prazo de muitas das espécies selvagens importantes
na região podem ser adquiridas através de intervenções de

interface animais selvagens / animais domésticos / humano será de
fundamental importância para a conservação da biodiversidade de
sucesso na região. A WCS está agora numa posição única para
responder a esses "fazer ou quebrar" desafios da interface na
região e ajudar a desenvolver soluções eficazes.
Como resultado da grande diversidade de espécies de
ungulados silvestres com muitos dos patógenos, como o
vírus febre aftosa (FMD), a África Austral está
sobrecarregada com as TADs de maior significado
económico do que qualquer outra parte do mundo. Ao
mesmo tempo, há um crescente desconforto regional com a
perspectiva de que a eliminação de reservatorios selvagens
pode ser o único caminho viável para cumprir com as
actuais normas de comércio internacional de carne bovina.
Muitos países da SADC reconhecem a contribuição
significativa e crescente do sector da fauna bravia em
relação ao PIB, estão expressando o desejo de rever as
políticas de sanidade animal que estão em vigor desde a era
colonial.

política de saúde animal e pela intensificação do processo
de coleta, compilação, análise e disseminação de informação
relevante sobre a gestão de doenças. A fim de se conseguir
apoio entre a comunidade internacional para as novas, e
talvez abordagens unicamente africanas, sobre a gestão de
doenças animais transfronteiriças, dados adicionais e mais
relevantes sobre as doenças de importância econômica na
África Austral são urgentemente necessárias. A ameaça ao
comércio pecuário dado a limitação de doenças presentes
nos animais selvagens residentes continua a impedir o
progresso no contexto do comércio de produtos de origem
animal com a Europa (que domina para conduzir a práticas
de uso da terra em toda a região, afectando negativamente a
vida selvagem e a dos pastoralistas pobres rurais). A África
Austral como um todo precisa estar muito bem posicionada
para argumentar cientificamente sobre alternativas para um
paradigma de gestão das doenças dos animais que tem sido
arraigada desde a era colonial, numa altura em que a vida
selvagem não tinha voz e um insignificante papel no
crescimento económico.
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Facilitando o Sucesso de Conservação
Dada a importância de animais selvagens e domésticos para
KAZA, é essencial repensar a melhor forma de gerir os riscos
de doenças como a febre aftosa de modo a ajudar os
pastoralistas e agricultores da África, a não ameaçarem a
livre-pastagem de animais selvagens e também fornecer
confiança para países importadores de carne que os produtos
que compram representam mínima ameaça para o seu próprio
sector agrícola. Ajustes de políticas em sanidade animal e
harmonização regional necessitarão, no entanto de diálogo
sério intersectorial e de consultas aos intervenientes de forma
abrangente,
inclusiva,
social
e
ambientalmente
e
economicamente sustentável. O programa AHEAD como líder
em questões de interface saúde, está empenhado em criar um
ambiente favorável que permite os sectores concorrentes para,
literalmente chegar à mesma mesa e encontrar formas de
colaboração.
Dentro deste contexto mais amplo, e em estreita colaboração
com a Secretaria de KAZA, pretendemos:

‣ Facilitar a construção de parcerias locais, regionais e
internacionais através de consultas formais e informais.

‣ Realizar seminários regionais e reuniões centradas na
identificação de soluções para alcançar a compatibilidade
entre o conceito de ACTF e as normas internacionais para a
gestão das Doenças Transfronteiriças dos Animais.

‣ Colaborar com parceiros como a USAID, o USDA, OIE e da

A ACTF KAZA cai quase inteiramente numa zona
geográfica em África, considerada de maior "risco" das
mudanças climáticas. As estratégias de conservação que
promovam a livre circulação de animais selvagens e
conectividade melhorada através de paisagens de grande
extensão como a de KAZA são considerados factores
cruciais na adaptação biológica às mudanças climáticas.
As mudanças climáticas irão provavelmente afectar os
ecossistemas naturais, meios de subsistência humana e as
economias em KAZA. O aumento das temperaturas,
juntamente com a intensa seca, tem predisposição para
afectar as distribuições dos animais selvagens e viabilidade
a longo prazo da população para uma variedade de
espécies. Na ausência de intervenções políticas futuras, as
quebras de safra agrícola provocadas por uma estação mais
curta de crescimento estão previstas no aumento da pobreza
rural as famílias e maior dependência em recursos naturais.
Isto tem implicações significativas para o meio ambiente e
biodiversidade. Assim, a consideração de estratégias
adaptativas no desenvolvimento da ACTF KAZA é crítica.
As Iniciativas de conservação e desenvolvimento sócioeconómico, que incluem actividades baseadas em animais
selvagens e domésticos aumentam as oportunidades de
resistência entre as comunidades rurais. As alternativas às
políticas que contam com a separação dos animais selvagens
e domésticos, as abordagens como o comércio baseado em
produtos, para permitir que as opções de subsistência
diversificada e escolhas de uso da terra, são urgentemente
necessárias no interesse do desenvolvimento económico
sustentável e na conservação da biodiversidade.
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FAO sobre iniciativas regionais para ajudar os Estados
membros da SADC como considerar estratégias alternativas
de gestão de doenças, tais como o comércio baseado em
produtos através de mecanismos como o Acordo Tripartido
de EAC / COMESA / SADC.

Estratégias Adaptativas para as Mudanças
Climáticas
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Principais Lacunas: Financiamento Necessário
A capacidade dos países da SADC para efectivamente negociar com países importadores de carne bovina nos países desenvolvidos é limitada por
uma falta generalizada de dados de vigilância epidemiológica necessários para realizar analises situacionais robustas e de risco de doenças.

A WCS pode contribuir diretamente para um resultado bem sucedido
na região, continuando a reforçar a base de conhecimento regional e:
• Fornecendo apoio técnico e financeiro aos países membros TFCA
que lhes permitam desenvolver programas direcionados de
vigilância de doenças dos animais selvagens.

KAZA que se concentre sobre as principais questões
transfronteiriças de saúde na interface pecuária / animais
selvagens / humanos e para coordenar a vigilância das doenças
dos animais selvagens a nível regional em concordância com os
padrões internacionais.
• Realização de cenários compreensivos baseados em análises
económicas intersetoriais relacionadas com as opções de gestão das
doenças e resultados do desenvolvimento do projecto.
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• Estabelecer um programa de epidemiologia veterinária na ACTF

O exame completo das oportunidades que poderiam permitir a dissociação do comércio de

Olhando para o Futuro

produtos animais das áreas geograficamente definidas de “zoneamento” do status das
doenças dos animais deve ser encorajado, como abordagens modernas para a gestão das
doenças animais transfronteiriças que poderia potencialmente permitir a expansão do
comércio internacional de produtos animais da África Austral para prosseguir com
segurança, reduzindo a necessidade de algumas das vedações de controlo de doenças que
actualmente impede a conectividade necessária para o sucesso de conservação
transfronteiriça, como actualmente previsto por muitos países da SADC. Com base na
ciência afastam-se dos mais velhos paradigmas de gestão da doença que deve resultar em
um ambiente propício para as oportunidades de subsistência reforçadas e diversificadas e
crescimento económico regional relacionado a benefícios de e para ambos, pecuária e
sectores de conservação ambiental. O desenvolvimento económico que é baseado em uma
carteira diversificada que inclui tanto a actividades relacionadas à pecuária e animais
selvagens aumenta as oportunidades para a resiliência entre as comunidades da África
Austral e nações sujeitas à ameaças como a insegurança alimentar e as mudanças climáticas.
O AHEAD se esforça para catalisar oportunidades ganhas relacionadas à segurança
alimentar, a conservação da biodiversidade, redução da pobreza e a diversificação da
subsistência melhorada, tudo o que aumentar a resistência e, portanto, a probabilidade de
desenvolvimento sustentável.

Para mais informações, visite o site WCS AHEAD www.wcs-ahead.org, ou e-mail: Steve Osofsky (sosofsky@wcs.org), Mark Atkinson
(matkinson@wcs.org), Shirley Atkinson (satkinson@wcs.org)
A WCS gostaria de expressar sinceros agradecimentos a USAID, a Fundação Rockefeller, o USFWS, a Secretaria KAZA e Comissão Técnica, e aos nossos
outros parceiros. Os conteúdos aqui apresentados são da responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião das organizações de
doadores de apoio ao programa, ou os pontos de vista dos nossos parceiros do governo.
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