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A African Parks foi fundada em 2000 como uma
organização de conservação sem fins lucrativos.
Assumimos total responsabilidade pela reabilitação
e gestão a longo prazo de parques nacionais e áreas
protegidas em parceria com governos e comunidades
locais. O nosso objectivo é restaurar e gerir
eficazmente estas paisagens para as tornar ecológica,
social e financeiramente sustentáveis a longo prazo,
em benefício das pessoas e da vida selvagem. No
final de 2019, a African Parks tinha sob sua gestão
17 parques em 11 países, mais de 13,3 milhões de
hectares (51.352 milhas quadradas), representando
nove dos 13 biomas ecológicos da África continental.
Esta é a maior e mais ecologicamente diversificada
quantidade de terra sob protecção para qualquer
ONG do continente.
Da esquerda para a direita em filas: © Lorenz Fischer, Marcus Westberg, Steve Winter, Michael Viljoen, Jonathan Z Lee, Marcus Westberg, Will Burrard-Lucas,
Marcus Westberg, Mia Collis
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CARTA DO PRESIDENTE | PRÍNCIPE HARRY, DUQUE DE SUSSEX
Sempre fui grato pelo que os lugares selvagens
proporcionam. Desde a minha primeira viagem a África
quando jovem, sabia que, se pudesse, continuaria a
regressar a este continente pela sua vida selvagem,
pelo seu povo, e pela sua vasta extensão. É por isso que
sou tão afortunado por ter encontrado a African Parks
e pelo convite para me juntar a eles em 2017 como seu
Presidente. Estou imensamente grato pela sua clara
intenção e estou mais motivado do que nunca para fazer
tudo o que estiver ao meu alcance para fazer avançar a
missão de proteger os lugares selvagens, a vida selvagem,
as pessoas e as futuras gerações.
Vivemos actualmente uma crise de extinção, e agora uma
pandemia global que nos abalou até ao nosso coração e
paralisou o mundo. Sobre a crise de extinção, a ciência é
clara: temos talvez uma década para corrigir antes de ser
tarde demais. Sobre esta pandemia, embora muito seja
ainda desconhecido, algumas evidências sugerem que as
origens do vírus podem estar ligadas à nossa exploração
da natureza. A gravidade destes desafios está a tornar-se
evidente, mas não devemos ficar paralisados por eles.
Há soluções que são exequíveis e que funcionam, e o
modelo da African Parks é uma delas. A African Parks
foi pioneira na constituição de parcerias públicoprivadas enquanto mecanismo para a disponibilização de
recursos e conhecimentos de gestão a algumas das áreas
mais desfavorecidas e vulneráveis de África. Estas áreas
são essenciais para o bem-estar das comunidades locais
e para a salvaguarda do nosso clima global, mas apenas se
forem protegidas e funcionarem adequadamente.
Desde o início da sua modesta existência com apenas
um parque de 70.000 hectares em 2003, a African Parks
gere hoje 17 parques em 11 países, com mais de 13.3
milhões de hectares sob uma gestão de conservação
forte, eficaz e inclusiva - e não vamos ficar por aqui. Os
parques estendem-se desde florestas tropicais a desertos,
e em 2017 começámos a gerir o primeiro parque nacional
marinho - o Arquipélago de Bazaruto em Moçambique.
Em Março passado, encontrámo-nos na linha da frente
de uma crise devastadora quando o ciclone Idai atingiu
a costa. As casas foram destruídas, as pessoas foram
deslocadas, houve surtos de cólera e perderam-se vidas.
Mas os nossos Rangers foram os primeiros a chegar,
transportando médicos e material médico e entregando

alimentos aos mais necessitados, mesmo antes de as
agências internacionais de ajuda humanitária poderem
chegar. Foi uma clara demonstração de como estes
parques estão posicionados e do papel que desempenham
como âncoras de estabilidade, prestando serviços
essenciais durante os nossos tempos mais conturbados,
incluindo esta pandemia global.
O que vejo no modelo da African Parks é exactamente
o que deve ser a conservação - colocar as pessoas no
centro da solução. A African Parks assegura que as áreas
protegidas sob a nossa gestão beneficiam directamente
as comunidades circundantes através da segurança,
educação, emprego e investimentos feitos em serviços
e empresas locais que podem estimular economias
orientadas para a conservação. A conservação só pode
ser sustentada quando as pessoas que vivem mais perto
da natureza estão envolvidas na sua preservação.
Desde que me tornei pai, sinto que a pressão é ainda
maior para garantir que podemos dar aos nossos
filhos o futuro que eles merecem, um futuro que não
lhes foi tirado, e um futuro cheio de possibilidades e
oportunidades. Quero que todos nós sejamos capazes de
dizer aos nossos filhos que sim, vimos isto chegar, e com
a determinação e ajuda de um grupo extraordinário de
indivíduos empenhados, fizemos o que era necessário
para restaurar estes ecossistemas essenciais.
A toda a nossa comunidade da African Parks,
mantenham-se seguros, fiquem bem. Obrigado pelo
vosso apoio contínuo.
Com os melhores cumprimentos,

Uma profusão de tecelões-de-bico-vermelho e grous-coroados no Parque Nacional de Zakouma, Chade © Kyle de Nobrega
Inserção: © Press Association
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | ROBERT-JAN VAN OGTROP
Antes de mais nada comecei como homem de negócios,
mas passei décadas vindo da Europa para África, para
experimentar o espectáculo e a diversidade da vida
selvagem e das paisagens selvagens do continente.
Sentia-me animado depois de cada visita, mas nunca
consegui deixar de ter a profunda preocupação de
quão frágil era tudo isto. Estes ecossistemas estavam
a ser amplamente utilizados, apoiando a vida humana
e animal, mas não estavam a ser adequadamente
protegidos. Testemunhava o esvaziamento dos recursos
naturais. Como uma maré a subir, pude ver como
durante a minha vida muitos destes lugares teriam
desaparecido, e o que diria aos meus filhos e netos?
Eu sabia que precisava de desempenhar o meu papel, mas
não sabia exactamente como fazê-lo. Até me ter envolvido
com a African Parks. Aqui encontrei uma resposta sobre
como enfrentar os desafios da gestão de áreas protegidas
e salvaguardar as últimas bolsas importantes de selva no
nosso planeta. Havia um pragmatismo, uma abordagem
clara, uma definição do problema. Tiveram acções
sólidas, baseadas em soluções, que mostraram resultados
juntamente com a forma como uma área protegida bem
gerida poderia prosperar ecologicamente ao mesmo
tempo que servia as necessidades das pessoas, e por sua
vez ganhar o apoio das comunidades que são também os
maiores guardiões dos parques.
A minha entrada na African Parks fechou o círculo para
mim. Foi a esperança que me trouxe até aqui, mas tendo
passado uma grande parte da minha vida no mundo dos
negócios, as minhas verdadeiras paixões são proteger
a vida selvagem e encontrar soluções sustentáveis e
económicas para melhorar a vida das pessoas. Tomemos
como exemplo o Parque Nacional de Akagera no Ruanda
- um parque que viu a quase completa paragem da
caça furtiva e a reintrodução de leões e rinocerontes.
Actualmente, é 90% autofinanciado apenas pelas
receitas do turismo. Formam-se cooperativas onde as
comunidades locais pescam de forma sustentável a partir
dos stocks fornecidos e geridos pela African Parks, para
se alimentarem a si próprias e para venda. Akagera, como
todos os parques sob gestão da African Parks, é o maior
empregador da região. De facto, quando se olha para os
números dos parques, para além dos nossos quase 6.000
funcionários a tempo inteiro e parcial empregados pela
African Parks, há mais de 10.000 membros da comunidade

empenhados no desenvolvimento de alguma forma de
empreendedorismo. Estes parques estão a apoiar, se não
mesmo a criar, uma economia sustentável e verde, que
pode ser a maior força para o bem de todos.
Desde a minha entrada como membro do Conselho de
Administração em 2008, e depois como Presidente em
2009, tem sido um privilégio fazer tudo o que está ao
meu alcance para apoiar a African Parks na prossecução
dos seus ambiciosos objectivos de crescimento. Todos
os anos fico emocionado com os impactos produzidos
e inspirado pela resposta refrescante aos desafios e
fracassos. Com o modelo da African Parks de 100% de
responsabilização, o que é raro na comunidade das
ONG, os fracassos são nossos e só nossos. A forma como
os enfrentamos e os resolvemos torna-nos melhores,
mais fortes e mais bem preparados, especialmente
durante estes tempos mais difíceis. Só posso esperar que
estejamos a acordar para o nosso papel na protecção do
nosso planeta, para a nossa própria sobrevivência. Neste
despertar global, vejo a African Parks a desempenhar um
papel fundamental, como actor relevante e conceituado,
ao mostrar como o nosso trabalho contribui para um
planeta mais saudável através da mitigação das alterações
climáticas, combatendo a perda de biodiversidade,
proporcionando sustentabilidade ambiental e económica,
e contribuindo para a realização global dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Como Presidente do Conselho de Administração da
African Parks, acredito mais do que nunca que devemos
continuar a fazer tudo o que pudermos juntos, para manter
o rumo e proteger estes sistemas naturais para inúmeras
pessoas cujas vidas dependem deles - todos nós incluídos.
Obrigado a todos vós pelo vosso apoio, mas também um
agradecimento especial ao nosso incrivelmente dedicado
e apaixonado pessoal.
Fiquem bem,

Crianças a brincar no Parque Nacional de Garamba, República Democrática do Congo © Mia Collis
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CARTA DO PRESIDENTE EXECUTIVO E SUMÁRIO EXECUTIVO | PETER FEARNHEAD
Há vinte anos, o Dr. Anthony Hall-Martin, Michael Eustace,
os senhores Paul Fentener van Vlissingen, Mavuso Msimang
e eu propusemo-nos criar um novo paradigma para a gestão
de áreas protegidas. Queríamos saber a razão pela qual
muitos parques em África, apesar dos seus estatutos legais,
não estavam a ser bem-sucedidos. A nossa solução era criar
uma organização que pudesse ser responsabilizada pelos
resultados; uma organização onde a gestão qualificada
dos parques tivesse total responsabilidade pelas acções de
gestão dos parques; onde os parques fossem adequadamente
financiados com base nas suas necessidades, e com quadros
legais que assegurassem uma governação clara. Desde os
nossos primeiros tempos temos permanecido fiéis à nossa
missão, sabendo que estas coisas são mais importantes para
a protecção eficaz dos parques nacionais em benefício das
pessoas e da vida selvagem.
De Majete no ano de 2003 até aos dias de hoje, 17 parques
em 11 países com mais de 13.3 milhões de hectares sob
gestão, acelerámos e escalámos o nosso trabalho sabendo
que estamos numa corrida contra o tempo. O que não for
bem gerido será perdido. O nosso modelo está a provar que
parques geridos eficazmente proporcionam uma série de
benefícios ecológicos, sociopolíticos e económicos para
as pessoas que vivem nestas paisagens e em torno delas. A
African Parks é um dos maiores empregadores em todos os
locais onde trabalhamos, e dezenas de milhares de crianças
têm acesso a alguma forma de educação por nossa causa.
Os parques servem como um núcleo de segurança, criando
simultaneamente uma estabilidade em grande escala. As
pessoas que visitam os parques regressam dizendo que
não experenciaram apenas admiração pelas paisagens
naturais, mas também a esperança. Ao longo dos anos
a nossa abordagem tem resistido à natureza mutável das
ameaças que este continente tem enfrentado para a vida
selvagem e para as pessoas.
Tomemos como exemplo as alterações climáticas. Quando
começámos, não se tratava de algo de que a sociedade
global falasse. Mas, nos últimos anos, os nossos corpos
de Rangers e equipas inteiras dos parques têm servido
como agentes de primeira linha em crises relacionadas
com o clima, levando abastecimentos e equipas médicas
no rescaldo de ciclones mortais, ou fornecendo ajuda
alimentar a pessoas vulneráveis que enfrentam o fracasso
total das colheitas devido à seca. Estas são respostas
importantes e imediatas, mas são reactivas. O que é

fundamental é o nosso papel proactivo - assegurar essas
grandes paisagens, os parques, que são a pedra angular de
qualquer abordagem de estabilização do clima. Através de
uma gestão adequada, estes parques estão a desempenhar
um papel significativo no armazenamento de carbono
e a servir para capturar e mitigar as emissões globais,
proteger as bacias hidrográficas de três dos quatro
maiores rios de África, conter os incêndios incontrolados
que queimam África todos os anos, e restaurar e manter a
biodiversidade que mantém estes sistemas unidos.
Enquanto escrevo isto, uma pandemia global está a
varrer o planeta, praticamente paralisando-o, com
profundos impactos sociais e económicos para todos
nós, especialmente para as comunidades rurais. A
COVID-19, tal como a MERS, a SARS e o Henipavírus,
vêm da natureza, mas é a nossa própria acção que
os desencadeia. O aumento da perda de habitat e
da exploração da vida selvagem está inegavelmente
ligado a epidemias. Se alguma vez existiu uma altura
para proteger a natureza, se alguma vez precisámos de
um aviso de que a nossa missão é importante e que a
natureza é importante para a vida das pessoas, é agora.
O verdadeiro teste de um grande modelo não está apenas
em enfrentar as ameaças que são conhecidas, está na sua
resiliência em lidar com coisas que nunca poderíamos
ter imaginado. Embora o que estamos actualmente a
experimentar não tenha precedentes, estou confiante
que o modelo da African Parks, a nossa equipa, e a nossa
comunidade de apoiantes e parceiros no Governo e na
sociedade civil, irá resistir a este extraordinário teste. As
páginas seguintes estão repletas de histórias de esperança,
de transformação e de desafio às desigualdades, para servir
de alerta. São ideias e acções corajosas, tornadas possíveis
ao longo dos anos por vós, nossos ousados e empenhados
parceiros e financiadores. Por mais desafiantes que as
coisas se tornem, juntos estamos a percorrer o caminho
certo na protecção da natureza
e na recuperação de um futuro
sustentável para todos.
Com os meus melhores
cumprimentos,

Uma das muitas clareiras no Parque Nacional de Odzala-Kokoua, República do Congo © Scott Ramsay
Inserção: © Scott Ramsay
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por via aérea, exigindo o fretamento de um Boeing 747.
Com base num acordo de custódia entre os governos do
Maláui e da África do Sul, o nosso objectivo é aumentar
as populações de rinocerontes negros do Maláui e ajudar
os esforços regionais para a conservação da espécie.
Infelizmente, três dos animais morreram desde então,
todos por causas naturais, mas ainda assim Liwonde tem
agora uma população forte e viável.

O NOSSO CRESCIMENTO - O ano de 2019 viu a
inclusão de dois novos parques no nosso portfólio: Parque
Nacional de Matusadona, assinado a 1 de Novembro com
a Autoridade gestora de parques, a Zimbabwe Parks and
Wildlife Management Authority (PWMA); e o Parque
Nacional de Iona em Angola, assinado a 20 de Dezembro
com o Instituto Nacional de Biodiversidade e Áreas de
Conservação (INBAC). Isto elevou a nossa pegada a 17
parques em 11 países, abrangendo mais de 13,3 milhões
de hectares e cobrindo nove dos 13 biomas da África
continental. Recebemos em Novembro a notificação
oficial do Conselho de Desenvolvimento do Ruanda
(RDB) de que a nossa proposta para o Parque Nacional
de Nyungwe foi aprovada, e as negociações contratuais
foram iniciadas. Começámos, em Setembro, o nosso
trabalho sobre o “Plano de Intervenção Prioritária” para o
Parque Nacional W no Benim, que prevemos que evolua
para um mandato completo de gestão em 2020. Ainda
estamos à espera de um compromisso do Ministério
do Turismo para o Parque Nacional de Kafue na
Zâmbia. No entanto, foi com satisfação que, juntamente
com a World Wide Fund for Nature e a Peace Parks
Foundation, recebemos 16.9 milhões de euros da Dutch
Postcode Lottery a 4 de Março de 2020. Trata-se de um
trabalho de colaboração na maior área de conservação
transfronteiriça terrestre do mundo (a TFCA), o Kavango
Zambeze (KAZA), que inclui o Kafue. Finalmente, a Noé
é a primeira organização a ter assinado um memorando
de entendimento com a African Parks para replicar
o nosso modelo. Estão actualmente a gerir a Reserva

Termit Tin Touma em parceria com o Governo do Níger
e estão em curso negociações para assumir a gestão de
parques adicionais na República do Congo e no Chade.
O RETORNO DA NATUREZA - 2019 foi um bom
ano para a recuperação das espécies. Em Junho, cinco
rinocerontes negros orientais foram transportados da
República Checa para o Parque Nacional de Akagera,
no Ruanda, completando a maior transferência de
rinocerontes negros de sempre de zoos europeus de
volta para a natureza. Isto foi realizado com a Associação
Europeia de Zoos e Aquários (EAZA) e o Conselho de
Desenvolvimento do Ruanda (RDB) para aumentar a
diversidade genética da população de rinocerontes
existente em Akagera. Em Julho, as chitas fizeram um
regresso histórico à Reserva Natural de Majete no Maláui.
Doadas por várias Reservas de Caça na África do Sul, a
sua mudança fez parte do plano maior de restauração da
meta população de chitas para a África Austral. Em Julho,
195 búfalos foram transferidos para as Zonas Húmidas
de Bangweulu na Zâmbia, em cooperação com o
Departamento de Parques Nacionais e Vida Selvagem da
Zâmbia (DNPW) e a Sociedade Zoológica de Frankfurt.

Outros destaques da vida selvagem, a população de
girafas de Kordofan no Parque Nacional de Garamba,
na República Democrática do Congo (DRC), aumentou
para 55 indivíduos, contra 48 em 2018. A Fundação
Internacional de Grous contou 13.885 grous-coroados
negros do norte no Parque Nacional de Zakouma, no
Chade, o maior número de grous alguma vez registado
num só local. Estudos de vida selvagem na Reserva Natural
e Cultural Ennedi, no Chade, revelaram um mínimo
de 185 espécies de aves e 20 espécies de mamíferos.
Em Zakouma noutros cinco elefantes e oito girafas de
Kordofan foram colocadas coleiras de identificação; no
Parque Nacional de Pendjari no Benim foram colocadas
coleiras de identificação em 25 elefantes e em 20
elefantes no Parque Nacional de Odzala-Kokoua no
Congo. Todas estas coleiras ajudam-nos a compreender
melhor os movimentos da vida selvagem, e portanto a
monitorizá-los. Os dados iniciais das armadilhas com
câmaras mostram que o número de animais selvagens está
a aumentar de forma notável em Chinko, na República
Centro-Africana, o que aguardamos com expectativa
poder reportar em 2020. Chinko tem todo o potencial
para se tornar uma das maiores histórias de sucesso da
conservação no continente.
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CONSTRUIR A ESTABILIDADE - Há anos que
defendemos que uma gestão eficaz de áreas protegidas
traz benefícios, incluindo os que salvam vidas, para
inúmeras pessoas que vivem dentro e em redor destes
parques. Este foi bem o caso, quando, em Março, o ciclone
Idai atravessou Moçambique e o Maláui, causando
repercussões devastadoras. Muitos perderam as suas
casas e os seus meios de subsistência, e não tinham
acesso a água potável, alimentos ou cuidados de saúde.
Em resposta, lançámos uma operação de emergência a
partir do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto,
em Moçambique, para prestar uma ajuda crítica às
comunidades. Em dois dias angariámos 200.000 dólares
para os esforços de socorro e imediatamente mobilizámos
um helicóptero, dois barcos e treze fiscais, cinco dos
quais com formação médica avançada, para levar ajuda
e assistência a povoações isoladas. Num mês, os nossos
esforços colectivos entregaram mais de 140 toneladas
de alimentos por barco e helicóptero, transportaram 37
médicos e mais de 3.700 Kg de material médico e outros
artigos essenciais a mais de 2.900 famílias que mais
precisavam da nossa ajuda.
Esta não foi a única catástrofe natural a que respondemos
este ano. O Parque Nacional da Planície de Liuwa, na
Zâmbia, viveu a pior seca jamais registada, deixando
grande parte da comunidade local numa situação terrível.
A precipitação excepcionalmente baixa, resultou em
colheitas ruinosamente baixas e num défice de água
no solo. De Junho a Dezembro fornecemos farinha de
milho a 3.600 pessoas para evitar a fome, e ao fazê-lo
também reduzimos a pressão da caça furtiva. Além de
fornecer alimentos, trabalhámos com as comunidades

Em Novembro, juntamente com a Ezemvelo KZN
Wildlife, a WWF - África do Sul e o Departamento de
Parques Nacionais e Vida Selvagem do Maláui (DNPW),
transferimos com sucesso 17 rinocerontes negros da África
do Sul para o Parque Nacional de Liwonde no Maláui.
Esta foi a maior translocação única de rinocerontes negros

Um fiscal cuida de um rinoceronte negro anestesiado e recentemente translocado no Parque Nacional de Liwonde, Maláui © Kyle de Nobrega

Rangers usam telemetria VHF de um helicóptero para procurar rinocerontes negros marcados no Parque Nacional de Akagera, Ruanda © Scott Ramsay
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para eliminar gradualmente as culturas não-climáticas
resistentes e avançar para fontes de alimentos mais
fiáveis, que resistirão melhor as secas.
Apesar dos tempos difíceis de Liuwa, celebrámos a
abertura oficial da Loja do Rei Lewanika em Junho.
Num evento presidido por Sua Majestade Litunga
Lubosi Imwiko II, comemorámos mais de um século
de conservação onde a custódia tradicional sob o
Estabelecimento Real Barotse (BRE) manteve uma
coexistência notável entre as pessoas e a vida selvagem.
O alojamento, que é gerido pela Time+Tide, é um passo
significativo na revitalização económica do parque,
proporcionando empregos e receitas necessárias mesmo
em tempos difíceis.
A cooperativa de pesca de Akagera (COPABARWI)
superou as expectativas ao gerar 213.200 dólares
americanos pela venda de mais de 112.000 Kg de peixe,
dos quais 14.760 Kg foram vendidos às comunidades
locais a baixo custo. Também assistimos à abertura
oficial de Magashi pela Wilderness Safaris, o primeiro
campo de luxo de Akagera; e o parque gerou um recorde
de 2.5 milhões de dólares americanos provenientes do
turismo, o que o tornou 90% autofinanciado, sendo
50% dos seus visitantes cidadãos ruandeses. Em Maio,
anunciámos uma nova parceria com a Americares,
um fornecedor sem fins lucrativos de medicamentos
e material médico doado, para melhorar o acesso a
centros de saúde que servem cerca de 100.000 pessoas
que vivem nos arredores de Liwonde e Majete.
A nossa equipa de Rangers continua a ser a maior do
continente para qualquer ONG. Garamba acolheu
em Abril, o Dia Anual dos Fiscais da RDC. Estiveram
presentes o vice-governador da província de HautUele, representantes do Instituto Congolês para a
Conservação da Natureza (ICCN), três chefes locais,
dois administradores territoriais e outras autoridades
locais, juntamente com centenas de membros da
comunidade local. Odzala no Congo celebrou o seu
primeiro Dia do Guarda-Florestal com 100 dos nossos
fiscais. Estiveram presentes numerosos funcionários e
representantes da comunidade, incluindo o Director da
Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées
(ACFAP) e os Presidente e Vice-presidente da Câmara
Municipal de Cuvette Ouest.
Em Setembro, tivemos o prazer de receber o nosso
Presidente, o Príncipe Harry, Duque de Sussex, em
Liwonde, juntamente com representantes de alto
nível dos nossos principais parceiros, incluindo o
Ministro dos Recursos Naturais do Maláui, o Director
da DNPW, e o Alto Comissário britânico. A visita do
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Duque lançou um foco sobre o Maláui emergindo como
líder de conservação no continente, os progressos
alcançados com a nossa parceria com a DNPW e a
nossa colaboração conjunta contra a caça furtiva com
as Forças Armadas britânicas.
Infelizmente, tivemos um desafio de segurança
significativo em Pendjari, no Benim, em Maio, com
o assassinato do guia local beninense Fiacre Gbédji
e o rapto de dois turistas nacionais franceses por
grupos rebeldes que apoiavam extremistas jihadistas.
Os turistas foram resgatados pelas forças francesas
no Burkina Faso no dia 9 de Maio. Fechámos a área
de investigação da cena do crime, mas Pendjari
permaneceu aberto até à estação das chuvas em Julho,
e reabriu em Outubro com um plano de segurança
reforçado para o parque.
A NOSSA EQUIPA - 2019 assistiu ao desenvolvimento
da nossa Equipa Executiva na Sede, com a inclusão de
Kenneth Wanyoto como Director de Recursos Humanos,
Charles Wells como nosso Director de Operações e Jean
Labuschagne como nosso Director de Desenvolvimento
e Garantia de Conservação. Dois funcionários foram
formados pelo South African Wildlife College (SAWC):
Armstrong Chinga, o nosso Oficial Superior da Polícia
da Vida Selvagem em Liuwa, e Kambani Masamba, um
Médico e Fiscal em Nkhotakota. Ambos receberam um
Certificado Avançado em Conservação da Natureza
em Gestão de Conservação Transfronteiriça. Pelo
segundo ano consecutivo, os Fiscais da African Parks
foram distinguidos na cerimónia dos Prémios GuardasFlorestais no Gana, organizada pela Paradise Foundation
e pela Alibaba Foundation. Os sete Fiscais foram: Daoba
Dieudonne Komerewa, Garamba; Benito Willie, Majete;
Forment Kalaba Chisala, Bangweulu; Dari Narakoua
e Juste Sokoutinde, Pendjari; e Leonidas Mpumje e
Anthony Nzuki, Akagera.
COM GRATIDÃO - Muito se tem concretizado este ano,
apesar das catástrofes naturais, da insegurança regional
e de outros reveses. Mas quando olho para 2019, faço-o
com orgulho e gratidão para os 2.620 funcionários a
tempo inteiro, 96% dos quais são locais, para os nossos
parceiros governamentais que confiam em nós para
gerir os seus parques, e para os nossos apoiantes que,
inabalavelmente, partilham da nossa visão. Juntos,
estamos a concretizar a esperança - tanto para as pessoas
como para a vida selvagem em toda a África. Em nome de
todos na African Parks, obrigado por estarem connosco
em 2019, e por estarem connosco em 2020 e mais além,
fazendo tudo o que está ao nosso alcance para assegurar
os últimos ecossistemas naturais remanescentes dos
quais as pessoas e a vida selvagem de África dependem.

Meninas numa sala de aula ao ar livre no Parque Nacional de Zakouma, Chade © Steve Winter
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INTRODUÇÃO | O NOSSO MODELO

Em 2000, a African Parks foi pioneira no modelo de
“Parceria Público-Privada” (PPP) para a gestão de
áreas protegidas. Este modelo faz-nos assumir total
responsabilidade por todas as funções de gestão de
parques que se enquadram em cinco pilares (abaixo),
e assegura que somos 100% responsáveis perante o
governo - que continua a ser o proprietário e determina
a política para a área protegida. Isto é conseguido
através de acordos (mandatos) a longo prazo, criando
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soluções de financiamento (capital), e estabelecendo uma
governação clara através da criação de entidades jurídicas
separadas por parque ou país, cada uma com o seu próprio
Conselho de Administração, representando as principais
partes interessadas (gestão). Uma vez implementados estes
elementos, implementamos então o modelo da African Parks
(abaixo), concebido para restaurar e proteger as áreas selvagens
em benefício das pessoas e da vida selvagem, alcançando ao
mesmo tempo a sustentabilidade a longo prazo.

A African Parks gere 17 parques em 11 países, representando
nove dos 13 biomas ecológicos da África continental,
assegurando que 13.3 milhões de hectares estão sob
gestão eficaz. A Reserva Natural de Majete no Maláui foi
o primeiro parque que estabelecemos ao abrigo de um

acordo a longo-prazo com o Governo do Maláui em 2003.
Desde então, construímos o maior e mais ecologicamente
diversificado portfólio de qualquer organização de
conservação do continente; o nosso objectivo é gerir 20
parques até ao final de 2020, e 35 parques até 2030.
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INTRODUÇÃO | CRIANDO ESPERANÇA

MALÁUI - Se bem que a African Parks tenha sido
fundada em 2000, foram necessários três anos
de negociações para garantir um mandato para o
primeiro parque - a Reserva Natural de Majete,
no Maláui, onde colocaríamos o nosso modelo de
gestão delegada à prova final. Nos anos 90, décadas
de ausência de lei tinham erradicado toda a vida
selvagem de Majete. Nem um único turista, nem um
único dólar tinha chegado ao parque desde 2000, e
apenas 12 batedores tinham sido empregados. Até
mesmo as suas florestas estavam a ser derrubadas para
carvão vegetal. Mas em 2003 celebrámos um acordo
de gestão de 25 anos com o Governo para provar que,
com uma gestão eficaz, mesmo um parque gravemente
degradado poderia ser reanimado. Após revisão da
aplicação da lei e envolvimento com as comunidades,
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fomos capazes de reintroduzir os rinocerontes negros
em 2003. Seguiram-se os elefantes em 2006, os leões
em 2012, as girafas em 2018 e as chitas em 2019. No
total, trouxemos mais de 3.200 animais de 16 espécies
diferentes. O emprego aumentou dez vezes; através
de programas de saúde e medidas preventivas, e
mais de 84.000 turistas visitaram o parque, com 79%
provenientes do Maláui, gerando mais de 3.6 milhões
de dólares americanos em receitas do turismo.
Em 2015, o Governo do Maláui estava tão satisfeito
com a transformação de Majete que fomos convidados
a gerir o Parque Nacional de Liwonde e a Reserva
Natural de Nkhotakota. Ambos se encontravam em
estados terminais de declínio, o de Liwonde tinha
mais armadilhas de arame do que grandes mamíferos,

Da esquerda para a direita: © African Parks, John Dickens, Brent Stirton, Marcus Westberg

e a outrora manada de 1.500 elefantes de Nkhotakota
reduzida a menos de 100. Seguiu-se o treino dos fiscais
e a remoção das armadilhas, e foram construídas
vedações de perímetro para manter a vida selvagem
dentro e actividade ilegal fora. Entre 2016 e 2017, 490
elefantes foram deslocados (336 de Liwonde e 154 de
Majete) para reduzir o conflito e a pressão sobre os
habitats, e para reanimar ecologicamente Nkhotakota e
impulsionar o turismo. Em 2018 assinámos o contracto
para a Reserva Florestal de Mangochi, contígua a
Liwonde, expandindo ali a nossa pegada em 60%.
Actualmente, quatro parques no Maláui estão sob
a nossa gestão, abrangendo 3.477 Km2. Noventa
por cento da população de elefantes do país está
sob a nossa protecção, juntamente com 100% dos
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rinocerontes, 17 dos quais foram translocados da
África do Sul para Liwonde no maior transporte aéreo
único de rinocerontes negros de sempre. Desde 2003,
translocámos quase 4.000 animais, plantámos mais de
256.000 árvores e concedemos mais de 15.000 bolsas de
estudo a crianças para receberem educação. Investimos
5.8 milhões de dólares americanos em cuidados de
saúde, pagámos 10.4 milhões de dólares americanos
em salários locais e gerámos 5.2 milhões de dólares
americanos em receitas turísticas que regressam aos
parques e comunidades. Em 17 anos, o Maláui emergiu
como líder em conservação em África, tanto através da
reabilitação dos seus parques, como através de acções
recentes para reforçar as leis e políticas relativas à vida
selvagem, demonstrando o seu empenho em proteger a
sua vida selvagem para o seu povo.

No sentido horário, a partir do canto inferior esquerdo: © Daniel Nelson, Marcus Westberg, Pete McBride, Kyle de Nobrega

20

INTRODUÇÃO | 2019: EM NÚMEROS
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SÓCIO-POLÍTICA: ONDE A VIDA SELVAGEM PROSPERA, AS PESSOAS PROSPERAM

ECOLOGIA: O QUE NÃO ESTÁ PROTEGIDO PERDER-SE-Á
Os ecossistemas selvagens em funcionamento
proporcionam benefícios de mudança de vida, tais
como ar limpo, água e segurança alimentar para
milhões de pessoas, mas devem ser protegidos. Os
nossos fiscais garantem protecção e criam lugares

Os parques bem geridos podem colher dividendos
para as comunidades que mais deles necessitam. O
nosso modelo assegura a representação do governo
e da comunidade no Conselho de Administração de
cada parque para que possam participar nas decisões

de gestão. Apoiamos escolas, financiamos os salários
dos professores, implantamos unidades médicas, e
investimos em meios de subsistência sustentáveis
para construir um ambiente de conservação que será
responsável pelo futuro destes lugares selvagens.

seguros para que os ecossistemas possam funcionar e
apoiar as pessoas e a vida selvagem. Uma vez prevenida
a caça furtiva e outras ameaças ilegais, o número de
espécies selvagens pode aumentar e as espécies-chave
que outrora se perderam, podem ser reintroduzidas.

ECONOMIA: CONSTRUÇÃO DE UMA ECONOMIA ORIENTADA PARA A CONSERVAÇÃO
Um parque nacional gerido eficazmente gera receitas
provenientes da criação de emprego, turismo ou outros
projectos de desenvolvimento sustentável que são
compatíveis com a conservação. À medida que mais
empregos são criados, mais salários e impostos são

De cima para baixo: © Mia Collis, Scott Ramsay, African Parks

pagos. Em última análise, estas áreas protegidas bem
geridas podem estimular uma economia orientada
para a conservação, mudando vidas humanas ao
mesmo tempo que garantem a sobrevivência a longo
prazo do parque.

Em cima a partir da esquerda: © Scott Ramsay, Marcus Westberg; Em baixo a partir da esquerda: © Andrew MacDonald, Naude Heunis
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Começámos o nosso trabalho com o ICCN no Parque
Nacional de Garamba em 2005 sob a liderança de
Pasteur Cosma Wilungala.

Embora a abordagem seguida pela African Parks seja uma abordagem de gestão delegada, continuamos a depender
dos nossos ministérios, departamentos, instituições de fauna selvagem e autoridades tradicionais para servir de
elo de ligação a vários sectores do governo a fim de garantir aprovações, licenças e autorizações e assegurar
o apoio político e social geral às nossas acções. Quanto mais fortes forem estas relações, melhor será o apoio
prestado às nossas actividades, e maior será o sucesso do projecto. Os seus papéis oficiais estão consagrados nos
acordos, e a sua participação é assegurada através da aprovação no Conselho de Administração de cada parque
dos planos de negócios do parque e da participação. A todos eles agradecemos a confiança depositada na African
Parks, e o seu empenho na conservação dos recursos do seu país.

O GOVERNO DO BENIM
O Governo do Benim assinou um
acordo com a African Parks em Maio
de 2017 para revitalizar, reabilitar
e desenvolver o Parque Nacional
de Pendjari, uma das principais reservas protegidas
na África Ocidental, com a intenção de, ao longo do
tempo, estender o mandato ao Parque Nacional de W.
A revitalização destes parques é um dos 45 projectos
emblemáticos do programa de investimento nacional
“Mostrar o Benim”, anunciado pela Presidência da
República do Benim em Dezembro de 2016. O Ministro
do Ambiente de Vida e do Desenvolvimento Sustentável
(Ministre du Cadre de Vie et du Développement
Durable), José Tonato, e José Pliya, Director-geral da
Agência Nacional para a Promoção do Património e
do Desenvolvimento do Turismo, desempenharam um
papel instrumental nesta parceria.
MINISTÉRIO DA ÁGUA
E DAS FLORESTAS,
CAÇA E PESCA DA REPÚBLICA
CENTRO-AFRICANA (RCA)
O Ministério da Água e das Florestas, Caça e Pesca
mantém a responsabilidade principal pela gestão
sustentável dos recursos florestais, incluindo a
supervisão das operações florestais comerciais e a
gestão dos parques nacionais da RCA. Começámos o
nosso trabalho com o Ministério da Água e Florestas,
Caça e Pesca em Chinko em 2014; o actual Ministro é
Lambert Lissane Moukove.
A REPÚBLICA DO CHADE
A República do Chade é parceira da
African Parks na gestão do Grande
Ecossistema Zakouma, um extenso
ecossistema que inclui o Parque Nacional Zakouma
e a Reserva de Vida Selvagem do Siniaka Minia, e
também na gestão da nova Reserva Natural e Cultural

de Ennedi (NCRE). O Governo do Chade, a conselho
da União Europeia, abordou a African Parks em
2010 para assumir a responsabilidade de gestão do
Zakouma, a fim de pôr fim ao flagelo da caça furtiva de
elefantes. O acordo de mandato foi assinado em Junho
de 2010, e a African Parks iniciou a gestão do parque
e da periferia em Outubro do mesmo ano. Abdelkerim
Siddick Haggar é o Ministro do Ambiente, Água e
Pescas e Madangah Ngamgassou é o Director da Vida
Selvagem.
MINISTÉRIO DA
ECONOMIA FLORESTAL E
DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA REPÚBLICA
DO CONGO
O Ministério da Economia Florestal e do
Desenvolvimento Sustentável tem a tarefa de executar
a política nacional definida pelo Presidente da
República do Congo relativamente ao desenvolvimento
sustentável, à economia florestal e ao ambiente.
Começámos o nosso trabalho com o Ministério no
Parque Nacional de Odzala-Kokoua em 2010 sob a
Ministra Djombo, e acolhemos a Ministra Madame
Rosalie Matondo, que foi nomeada em 2016. Sob
o Ministério trabalhamos também com a Agence
Congolais pour les Fôrets et les Aires Protégées
(ACFAP), que é representada pelo seu Director-Geral
Paco Bockandza.
INSTITUTO CONGOLÊS PARA A
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
(ICCN) DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO CONGO (RDC)
O ICCN é a autoridade governamental semiautónoma
encarregada da gestão de áreas protegidas na RDC. O
mandato do ICCN consiste em controlar e patrulhar
estas áreas protegidas, recolher e analisar dados
do campo e facilitar o turismo sempre que possível.

DEPARTAMENTO DE
PARQUES NACIONAIS E
VIDA SELVAGEM DO MALÁUI
(DNPW) E DEPARTAMENTO
DE SILVICULTURA
O DNPW é a organização oficial responsável pelos
parques nacionais, reservas e santuários de vida
selvagem, bem como pela gestão da vida selvagem
em terras comunitárias no Maláui, enquanto que o
Departamento de Silvicultura é responsável pela gestão
de todas as reservas florestais do país. Começámos o
nosso trabalho com a DNPW na Reserva de Majete em
2003, na Reserva de Nkhotakota e no Parque Nacional
de Liwonde em 2015, e mais recentemente na Reserva
Florestal de Mangochi em 2018. A Comissão de
Parceria Público-Privada (PPPC) tem desempenhado
um papel fundamental, particularmente na conclusão
dos projectos mais recentes.
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
(ANAC) - MOÇAMBIQUE
Em Dezembro de 2017, a African Parks assinou um
acordo de gestão por 25 anos com a Administração
Nacional das Áreas de Conservação de Moçambique
(ANAC) para restaurar, desenvolver e gerir o Parque
Nacional do Arquipélago de Bazaruto, e revitalizá-lo
para se tornar uma das principais e mais produtivas
áreas marinhas protegidas da África Oriental.
CONSELHO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO
RUANDA (RDB)
O RDB é a agência governamental
responsável pela gestão dos parques nacionais e áreas
protegidas do Ruanda. A sua missão é transformar o
Ruanda num pólo dinâmico de negócios, investimento
e inovação, com a missão de acelerar o desenvolvimento
económico no Ruanda, permitindo o crescimento do
sector privado. Começámos o nosso trabalho com
o RDB no Parque Nacional de Akagera em 2010.
Agradecemos à Sra. Claire Akamanzi pelo seu apoio
inabalável a Akagera.
DEPARTAMENTO ZAMBIANO
DE PARQUES NACIONAIS E
VIDA SELVAGEM (DNPW)
O DNPW trabalha para proteger
e conservar a vida selvagem da Zâmbia, melhorar
a qualidade de vida entre as comunidades e manter
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uma biodiversidade sustentável. Começámos o
nosso trabalho com o DNPW no Parque Nacional da
Planície de Liuwa em 2003 e nas Zonas Húmidas de
Bangweulu em 2008. Paul Zyambo é o actual director.
BAROTSE ROYAL
ESTABLISHMENT (BRE),
LITUNGA - ZÂMBIA
O BRE é reconhecido pelo Governo
Zambiano como uma entidade administrativa oficial
na região de Barotseland, e como tal, é um parceiro
essencial no projecto da planície de Liuwa. Sua
Majestade Lubosi Imwiko II e o Limulunga Kuta
(parlamento) desempenharam um papel fundamental
para convencer o governo zambiano a concluir um
acordo com a African Parks em 2003 e mantiveram
um papel activo na orientação do projecto através
da participação de dois representantes do BRE no
Conselho de Administração de Liuwa.
PARQUES DO ZIMBABWE E
AUTORIDADE DE GESTÃO DA
VIDA SELVAGEM (PWMA)
A PWMA do Zimbabué funciona ao
abrigo de uma Lei do Parlamento, a
Lei de Parques e Vida Selvagem de
1975. A Autoridade gere uma das maiores propriedades
do país, cerca de cinco milhões de hectares de terra ou
13% da área total de terra do Zimbabué. Mandatada com
a protecção, gestão e administração da vida selvagem
do Zimbabué, a Autoridade tem tido uma história
orgulhosa de boa gestão que se esforça por preservar o
património único de flora e fauna do Zimbabué.
MINISTÉRIO DO AMBIENTE
DE ANGOLA (MINAMB) E
INSTITUTO NACIONAL DA
BIODIVERSIDADE E ÁREAS
DE CONSERVAÇÃO (INBAC),
ANGOLA
O MINAMB, que é o Departamento Ministerial
auxiliar do Presidente da República e Chefe do Poder
Executivo, é responsável pela formulação, condução,
execução e controlo da política do Executivo em
matéria de ambiente no domínio da protecção. Isto
inclui a preservação e conservação da qualidade do
meio ambiente, controlo da poluição, biodiversidade
terrestre e aquática, áreas de conservação e valorização
do património natural, bem como a preservação e
utilização racional dos recursos naturais renováveis
e inesgotáveis. O INBAC foi criada para assegurar
a implementação da Política de Conservação da
Biodiversidade e Gestão do Sistema Nacional de Áreas
de Conservação.
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Apreciamos profundamente um grupo central de financiadores que fornecem um financiamento amplamente
flexível e plurianual de mais de 500 mil dólares por ano. Saudamos igualmente vários financiadores privados
estratégicos europeus que preferem permanecer anónimos. Juntos, estes parceiros estratégicos alicerçaram o
nosso trabalho e permitiram o nosso crescimento com o seu apoio incrivelmente generoso e, na sua maioria,
sem restrições.

O fundo, Acacia Conservation Fund
(ACF), a operação filantrópica da
firma Acacia Partners, investe na
conservação que lida com o declínio da diversidade
biológica da vida na terra. O ACF apoia organizações
orientadas para os resultados, empreendedoras que
maximizam o impacto dos seus dólares filantrópicos e
que se concentram em provar os seus impactos e os
expandir ao longo do tempo. ACF tem prestado apoio
sem restrições, desde 2015. Em 2019, ACF prestou
apoio adicional ao Programa Incubadora da African
Parks, que irá formar ONG seleccionadas sobre a
implementação do modelo da African Parks.
A Adessium Foundation é uma
fundação que concede subsídios
para o benefício da natureza e da
sociedade. A sua missão é de contribuir para uma
sociedade equilibrada, caracterizada pela integridade,
um equilíbrio entre as pessoas e a natureza, e a
harmonia social. A Adessium tem sido um financiador
da African Parks desde 2008, financiando tanto o
desenvolvimento do portfólio de áreas protegidas
como o institucional.
O Governo do Benim assumiu um
compromisso significativo de 6 milhões de
dólares por cinco anos quando o Presidente
Talon convidou a African Parks para
assumir a gestão do Parque Nacional de Pendjari no
Complexo W-Arly-Pendjari (WAP) que abrange o
Benim, o Burkina Faso e o Níger. O objectivo da
parceria é a preservação, gestão e desenvolvimento
desta paisagem única. Além disso, o Governo do
Benim tem sido fundamental para expandir a nossa
pegada no Parque Nacional W-Benim e promover a
segurança e cooperação regionais.

O Departamento de Desenvolvimento
Internacional (DFID) lidera o trabalho
do Reino Unido para pôr fim à pobreza
extrema, atingir objectivos globais para
o desenvolvimento sustentável (ODS) e lidam com uma
vasta gama de desafios globais. No Maláui, 1 milhão
de libras esterlinas da UK Aid do povo britânico está
a ajudar a criar resistência e adaptação às alterações
climáticas entre as comunidades que vivem em torno
das áreas protegidas sob a nossa gestão. Estão a apoiar
a educação, a desenvolver meios de subsistência
alternativos, a desenvolver a capacidade de liderança
local, a divulgar informação sobre a importância do
ambiente e da conservação, e a mostrar como as áreas
protegidas beneficiam mutuamente a natureza e as
pessoas.
A Dutch Postcode Lottery tem vindo a
angariar fundos desde 1989 para apoiar
organizações que trabalham em prol de
um mundo mais justo e mais verde. Mais de 40% de
cada bilhete vendido vai para a caridade. A lotaria tem
crescido constantemente até se tornar a maior lotaria
de beneficência dos Países Baixos, apoiando 105
organizações não governamentais. Desde a sua
fundação, a lotaria já distribuiu mais de 6,2 mil
milhões de euros. A African Parks recebeu 14.3
milhões de euros desde 2010. Em 2018, recebemos um
prémio de Projecto Extra de vários anos para Ennedi.
Em 2019, recebemos 900.000 euros de financiamento
sem restrições.
O Fundo Elephant Crisis (ECF), uma
iniciativa operada pela Save the Elephants
e pela Wildlife Conservation Network, é
um fundo flexível e reactivo que apoia os
melhores esforços das organizações de maior confiança

Dunas de areia varridas pelo vento e praias idílicas constituem uma grande parte da paisagem do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, Moçambique
© Andrew MacDonald
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Bazaruto em 2018, comprometeu-se com 2 milhões de
dólares ao longo de cinco anos para colocar esta área
marinha sob a gestão da African Parks e libertar o
valor para as suas comunidades.
A National Geographic Society
utiliza o poder da ciência,
exploração, educação e narração
de histórias para iluminar e proteger a maravilha do
nosso mundo. O Parque Nacional de Pendjari no
Benim é apoiado pela iniciativa Last Wild Places.
Desde 2018, a National Geographic Society tem vindo
a apoiar o Parque Nacional de Pendjari com uma
subvenção multimilionária de cinco anos em parceria
com a Fundação Wyss e o Governo do Benim.

em todo o mundo que lutam para salvar os elefantes.
Desde 2015, o ECF contribuiu não só com mais de 2.8
milhões de dólares para a African Parks, mas também
com conhecimentos especializados sobre as melhores
práticas de conservação de elefantes. Isto beneficiou a
vigilância crítica e a protecção baseada em informações
para algumas das nossas populações de elefantes mais
ameaçadas na África Central e Ocidental.
A União Europeia (UE) tem sido um
financiador de longa data, tendo
apoiado pela primeira vez o nosso
crescimento na África Central em
2005. O seu investimento ao longo dos anos ajudou a
criar áreas de estabilidade numa região volátil, e
ajudou a atrair financiamento e parceiros adicionais.
A UE tem sido um parceiro crítico no Parque Nacional
de Garamba e nas comunidades circundantes, Chinko,
Reserva Natural e Cultural Ennedi, o Grande
Ecossistema Zakouma, e Odzala-Kokoua. O seu
financiamento fornece a base para as infra-estruturas
e gestão do parque e ajuda a optimizar os benefícios
do turismo, desenvolvimento económico e coordenação
regional que só são possíveis quando os parques são
assegurados e bem geridos.
A Fondation des Savanes Ouest-Africaines
(FSOA) ou Fundação da Savanas da África
Ocidental, é um fundo de conservação que
promove a preservação de áreas protegidas
do Complexo W-Arly-Pendjari (WAP) ao mesmo
tempo que promove o desenvolvimento da educação,
ciências e a economia local. A Fundação foi criada

pelo Governo do Benim e pela UICN com as
contribuições financeiras do Governo do Benim, do
Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e do
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). A Fundação
está empenhada em apoiar perpetuamente uma parte
das operações centrais do Parque Nacional de Pendjari
e tem sido fundamental no apoio ao nosso trabalho
inicial no Parque Nacional de Wiederaufbau. A visão
mais ampla é criar uma fonte de financiamento
sustentável para parques dentro do Complexo WAP.

A Oak Foundation consagra os seus
recursos para fazer face a questões
de interesse global, social e
ambiental, particularmente as que têm um grande
impacto na vida das pessoas desfavorecidas. Com
escritórios na Europa, África, Índia e América do
Norte, a Oak Foundation concede subsídios a
organizações em cerca de 40 países em todo o mundo.
Estas organizações estão a prestar apoio crítico à
criação e construção de operações em dois novos
parques na carteira da African Parks: Parque
Nacional Matusadona no Zimbabué e Parque
Nacional Iona em Angola.
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O falecido Paul Fentener van
Vlissingen disponibilizou a maior
parte do financiamento inicial que
criou a African Parks em 2000. Em 2010, as suas filhas
Alicia e Tannetta Fentener van Vlissingen
comprometeram-se com 25 milhões de euros para o
Fundo de Dotação da African Parks, de acordo com os
desejos finais do seu pai. As receitas deste fundo
destinam-se principalmente aos custos gerais da
African Parks. Durante 2019 o fundo contribuiu com
mais de 1.5 milhões de dólares para as necessidades
organizacionais da African Parks.
Os jogadores da People’s
Postcode Lottery têm vindo
a apoiar instituições de
caridade em todo o Reino
Unido e internacionalmente desde 2005. Angariaram
mais de 500 milhões de libras esterlinas para caridade,
com 32% do preço dos bilhetes a irem para boas causas.
A African Parks tem sido um beneficiário de
financiamento do Postcode Planet Trust desde 2015.
Em 2018, Peter Fearnhead foi a primeira pessoa a
receber o novo ‘Prémio Herói’, no qual os líderes
individuais são reconhecidos pelas suas extraordinárias
realizações, juntamente com uma contribuição
adicional de 250.000 libras esterlinas para o nosso
trabalho. Em 2019, a African Parks recebeu 700.000
libras esterlinas em apoio.

A Fundação Howard G. Buffett
procura catalisar a mudança
transformacional, em particular para
as populações mais empobrecidas e marginalizadas do
mundo. A Fundação vê os seus recursos como capital de
risco raro que pode melhorar as condições e criar
mudanças nas circunstâncias e regiões mais difíceis.
Desde 2014, a Fundação tem apoiado uma série de
projectos em Akagera notamente, a construção de uma
Eco Pousada para aumentar o turismo, a reintrodução
de rinocerontes, a gestão e segurança geral do parque.
No ano passado, a Fundação doou um Helicóptero
Airbus ao Parque Nacional de Garamba, fornecendo
um multiplicador de forças vital para a equipa que
combate a caça furtiva.
A
Fundação
Oppenheimer
Generations
oferece uma doação
catalisadora, atenciosa e discricionária
em apoio ao seu empenho na construção de sociedades
sustentáveis e prósperas. A Fundação começou a
financiar o Parque Nacional do Arquipélago de

Um grou-coroado africano no Parque Nacional de Liuwa Plain, Zambia © Andrew MacDonald da Time+Tide Africa

Gnu azul entre as flores sazonais no Parque Nacional da Planície de Liuwa, Zâmbia © Lorenz Fischer
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A Fundação Rob and Melani
Walton
(RMWF)
procura
parceiros que se concentrem
nos elementos essenciais e interligados da sustentação
da vida, promovendo todas as formas de conhecimento,
promovendo a compreensão da cura, e aumentando a
sustentabilidade das pessoas e do nosso planeta. Os
Waltons têm sido parceiros inestimáveis da African
Parks desde 2003, fornecendo apoio para salvaguardar
a sobrevivência a longo prazo dos parques e da vida
selvagem em todo o continente. Apoiaram a reintrodução
de espécies como leões e rinocerontes negros no Parque
Nacional de Akagera, o desenvolvimento de métricas
de desempenho baseadas em provas, e a nossa estreita
colaboração com governos e comunidades para
identificar e partilhar as melhores práticas.
Donna e Marvin Schwartz são
extraordinários
defensores
da
conservação e de causas relacionadas
com os animais. Eles têm um interesse
especial e um forte empenho em salvar elefantes e
outras grandes espécies que estão ameaçadas pela
caça furtiva. A relação da família Schwartz com a
African Parks começou em 2012 e presta um apoio
crítico ao nosso trabalho contra a caça furtiva na
África Central. A sua generosidade tem apoiado
diversos esforços no Parque Nacional de Garamba,
Chinko e no Parque Nacional de Odzala-Kokoua. Em
2018, a família Schwartz fez um compromisso de cinco
anos para prestar apoio contínuo a este trabalho
crítico.
A Fundação Segré é uma fundação
suíça criada em 1996, empenhada
em
ajudar
a
proteger
a
biodiversidade do nosso planeta
através da conservação activa de espécies ameaçadas e
do seu habitat, e da restauração de ecossistemas
degradados. A Fundação Segré tornou-se um parceiro
estratégico de financiamento da African Parks em
2016 e tem apoiado o nosso trabalho nas Terras
Húmidas de Bangweulu, Chinko, Parque Nacional do
Arquipélago de Bazaruto, Parque Nacional de OdzalaKokoua e Parque Nacional de Zakouma. Até à data, já
disponibilizaram mais de 4 milhões de dólares.
A Stichting Natura Africae é uma
fundação beneficente criada em
2017, por Jan Verhagen, um
empresário holandês. A Natura
Africae dedica-se à conservação de parques nacionais
e áreas protegidas em África. Reconhece a relação
recíproca entre a subsistência das comunidades locais
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e a protecção bem sucedida da vida selvagem de um
ecossistema. A fundação forneceu 4 milhões de euros
em 2019, continuando o seu compromisso a longo
prazo com o Parque Nacional Planície de Liuwa e as
Zonas Húmidas de Bangweulu. Também apoiou a
translocação de rinocerontes no Parque Nacional de
Liwonde e o início das operações em Matusadona.
A Agência dos Estados Unidos
para
o
Desenvolvimento
Internacional (USAID) opera o
Programa Regional da África
Central para o Ambiente (CARPE) com o objectivo de
conservar a integridade ecológica da Floresta da Bacia do
Congo, em benefício da população local e da comunidade
global. Com o seu apoio, estamos aptos a levar a cabo a
gestão do núcleo de áreas protegidas do Parque Nacional
de Garamba e Chinko. Além disso, através do
financiamento da USAID, a African Parks em consórcio
com a African Wildlife Foundation está a melhorar a
resiliência da comunidade e a conservação da vida
selvagem na região fronteiriça de Mbomou-Uele.
O Departamento de Estado dos EUA,
através do Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Affairs
(INL) e do Bureau of African Affairs
(AF), promove a boa governança e a paz
e segurança, pré-requisitos para o desenvolvimento
económico sustentável e a protecção dos recursos
naturais. Começaram a prestar apoio em 2018 e
comprometeram-se com mais de 3 milhões de dólares
para uniformes de fiscais, equipamento e formação
para equipas da African Parks que operam no Chade,
República Centro-Africana, Maláui, República
Democrática do Congo, República do Congo e
Zâmbia. Apoiaram igualmente o desenvolvimento de
liderança e infra-estruturas de formação de base, o
que conduz a uma maior capacidade para perturbar o
comércio ilegal de animais selvagens e promover a
estabilidade regional.
O U.S. Fish and Wildlife Service
(USFWS) tem como missão conservar,
proteger e melhorar os peixes, a vida
selvagem, as plantas e os seus habitats.
O USFWS estabeleceu a sua primeira
parceria com a African Parks em 2013 e concedeu
subsídios para apoiar os nossos programas de combate
à caça furtiva em Chinko, Parque Nacional de
Garamba, Parque Nacional de Odzala-Kokoua e
Parque Nacional de Zakouma. Em 2019 o USFWS,
juntamente com a USAID, continuou a apoiar a gestão
e protecção das áreas protegidas de Garamba e Chinko

na África Central, e renovou o seu apoio a OdzalaKokoua. O USFWS também continuou o seu apoio à
vigilância de elefantes em Zakouma.
A Wildcat Foundation é uma
fundação filantrópica privada cujo
objectivo é ajudar a salvar e a
assegurar a conservação a longo prazo da vida selvagem
e dos lugares selvagens em perigo em África. Apoia
novas abordagens inovadoras que perturbam os
paradigmas tradicionais de protecção da vida
selvagem, concentrando-se largamente na formação
médica, aeronaves, equipamento e tecnologia para os
fiscais. A Wildcat Foundation fez a sua primeira
parceria com a African Parks em 2014, apoiando a
histórica iniciativa 500-elefantes no Maláui. Ao longo
dos anos, a Wildcat investiu em sete parques em seis
países. Wildcat tem sido fundamental no apoio ao
desenvolvimento e implementação de uma nova
estratégia de aplicação da lei no Parque Nacional de
Garamba, o que resultou numa redução de 95% na caça
furtiva de elefantes.
O World Wide Fund for Nature (WWF)
tem apoiado a African Parks desde
2007, com o objectivo de promover o
modelo de gestão da African Parks em
toda a África. O WWF Zâmbia contribui

para os principais custos operacionais e projectos de
conservação no Parque Nacional da Planície de Liuwa
e nas Zonas Húmidas de Bangweulu.O WWF Países
Baixos presta apoio aos parques zambianos e ao
Parque Nacional de Odzala-Kokoua. O WWF Bélgica
tornou-se um parceiro estratégico de financiamento
em 2017, apoiando os parques do Maláui e da Planície
de Liuwa.
A Wyss Foundation é uma
fundação de caridade privada
dedicada a apoiar soluções
inovadoras e duradouras que melhorem vidas, que
fortaleçam as comunidades e que reforcem as ligações
com a terra. A relação com a African Parks começou
em 2015 com uma subvenção para apoiar a restauração
do Parque Nacional de Akagera, seguida de um
investimento significativo no Parque Nacional de
Liwonde e na Reserva Natural de Nkhotakota. Em
2017, a Wyss Foundation assumiu um compromisso
pioneiro de 65 milhões de dólares para prestar apoio
contínuo a Akagera e aos parques do Maláui,
juntamente com o financiamento inicial de cinco
novos parques. Isto permitiu a adição do Parque
Nacional de Pendjari, do Parque Nacional do
Arquipélago de Bazaruto e do Parque Nacional de
Matusadona - e mais dois parques que esperamos ter
sob gestão em 2020.

As Zonas Húmidas de Bangweulu na Zâmbia são o lar de cerca de 50.000 antílopes negros endémicos © Mana Meadows
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Estamos gratos pela variedade de apoiantes de todos os cantos do mundo. Eis o que eles dizem sobre a
sua experiência com a African Parks.
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Estamos extremamente gratos com o apoio de todos os nossos Conselhos de Administração pela sua governação,
liderança, supervisão e apoio financeiro.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Robert-Jan van Ogtrop (Presidente)
Valentine Chitalu
James Lembeli
Mavuso Msimang
Vasant Narasimhan
Rosette Rugamba
Ted Woods
Hansjörg Wyss
Peter Fearnhead
(Presidente Executivo, CEO)
PRESIDENTE
Príncipe Harry, Duque de Sussex
DIRECÇÃO EXECUTIVA
Peter Fearnhead
(Presidente Executivo)
Andrea Heydlauff
Ayesha Jackaria
Jean Labuschagne
Baudouin Michel
John Scanlon
Stephanie Sluka Brauer
Kenneth Wanyoto
Charles Wells
Caixa Postal 2336, Lonehill, 2062,
África do Sul
Tel: +27 11 465 0050
Email: info@africanparks.org
www.africanparks.org
Registo Nº.: 2007/030803/08
PBO Nº.: 930028082
STICHTING AFRICAN PARKS
FOUNDATION
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
René Hooft Graafland (Presidente)

Mirjam de Blécourt
Arent Fock
Frederik Lotz
Heleen Dura-van Oord
Pieter Van Doorne
Peter Fearnhead (Ex Officio)
DIRECÇÃO EXECUTIVA
Tineke Floor
Sophie Vossenaar
Caixa Postal 313, 3940 AH Doorn,
Países Baixos
Netherlands@africanparks.org
AFRICAN PARKS
FOUNDATION SWITZERLAND
(FUNDAÇÃO AFRICAN PARKS
SUÍÇA)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Arent Fock (Presidente)
Patricia Guerra
Thomas Ladner
Jan Niessen
John Scanlon (Ex Officio)
DIRECÇÃO EXECUTIVA
Tineke Floor
Hirschmattstrasse 13
6003 Luzerna
Suíça
TinekeF@africanparks.org
AFRICAN PARKS
FOUNDATION OF AMERICA
(FUNDAÇÃO AFRICAN PARKS
AMÉRICA)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ronald Ulrich (Presidente)
Edith McBean (Vice- Presidente)

Anna McWane (Secretária)
Thomas Gallagher (Tesoureiro)
Jonathan Cummings
David Gibbons
Penni Ludwig
Emma Pilkington Goergen
Jonathan Mills
Marvin Schwartz
Sanjay Sen
Melani Walton
Rob Walton, Emeritus
Peter Fearnhead (Ex Officio)
DIRECÇÃO EXECUTIVA
Toni Condon
Pattie Eisenberg
Edward Barnes
21 West 46th Street
Nova Iorque, NY 10036, EUA
ToniC@africanparks.org
AFRICAN PARKS ASIA PACIFIC
(AFRICAN PARKS ÁSIA-PACÍFICO)
GRUPO CONSULTIVO
Neil Harvey (Presidente)
Leo Evers
Markus Jebsen
Nancy Lee
Rajiv Louis
DIRECÇÃO EXECUTIVA
Vega Hall-Martin Embree
Hong Kong
VegaHME@africanparks.org
AKAGERA MANAGEMENT
COMPANY, RWANDA
(EMPRESA DE GESTÃO
AKAGERA, RUANDA)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Amin Gafaranga (Presidente)
Robert Bayigamba
Ian Craig
Michel Masozera
Teta Ndejuru
Martin Rickelton
Jacqui Sebagen
AFRICAN PARKS CONGO, DRC
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Francois Xavier de Donnea
(Presidente)
Jean Marc Froment (Vice
Presidente)
Ben Balongelwa
Jeff Mapilanga
Sivha Mbake
Baudouin Michel
Pasteur Cosma Wilungula
AFRICAN PARKS (MAJETE)
LIMITED, MALÁUI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Robert Renshaw (Presidente)
Michael Eustace
Khalid Hassen
Brighton Kumchedwa
Francis Mbilizi
Martin Rickelton
AFRICAN PARKS MÁLAUI
LIWONDE E NKHOTAKOTA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Francis Mbilizi (Presidente)
Michael Eustace
Stella Gama
Brighton Kumchedwa
Mathews Matemba
Ilustre Juíz Presidente Anastasia
Msosa (R)
Martin Rickelton

Amussa Mwanamwambwa (antigo
presidente do parlamento,
Aposentado)
Wim Plaizier
Robin Pope
Victoria Musonda (DNPW)
Andrew Chomba
BANGWEULU WETLANDS
MANAGEMENT BOARD,
ZAMBIA
(CONSELHO DE GESTÃO
DAS ZONAS HÚMIDAS DE
BANGWEULU, ZÂMBIA)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Steven Chabala (CRB)
Emmanuel Chama (CRB)
Andrew Chomba (DNPW)
Michael Eustace
James Milanzi
Frank Mulenga (CRB)
Victoria Musonda (DNPW)
Wim Plaizier
PARQUE NACIONAL DO
ARQUIPÉLAGO DE BAZARUTO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO (COMITÉ)
Mateus Mutemba (Presidente,
e Director-geral das Áreas de
Conservação, ANAC)
Cidalia Mahumane (Directora da
Cooperação, ANAC)
Armando Guenha
Martin Rickelton
PROJECTO CHINKO, RCA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Sam van der Feltz (Presidente)
Baudouin Michel
David Zokoué
Observador: Raymond Mbitikon

AFRICAN PARKS ZÂMBIA
(LIUWA) LIMITED

RESERVA NATURAL E
CULTURAL ENNEDI, CHADE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Crispin Mowa Zambwe
(Chefe tribal Mukulwakashiko)
Princípe Mwendaweli Imwiko

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Sua Excelência o Ministro Brahim
Mahamat Djamaladine (Presidente)
(MEEP)

35

Enrico Pironio (Vice-Presidente)
Sua Excelência a Ministra
Madeleine Alingue (MDTCA)
Amir Adoudou Artine
Mahamat Alifa Moussa
(Director-geral do MEEP)
Baudoin Michel
Pierre-Armand Roulet
Malloum Sultan
Abakar Rozzi Teguil (Directorgeral ONPTA)
FUNDAÇÃO ODZALAKOKOUA, CONGO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Frederic Lambert Bockandza-Paco
(Presidente)
Bourges Djoni Djimbi
Sam van der Feltz
Erik Mararv
Baudouin Michel
Paul Telfer
PARQUE NACIONAL DE
PENDJARI, BENIM
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Baudouin Michel (Presidente)
Alfred Koffi Allogninouwa
Djafarou Tiémoko Ali
Joséa Dosso-Bodjrenou
Jean Marc Froment
Enrico Pironio
Kiansi Yantibossi
PARQUE NACIONAL DE
ZAKOUMA, CHADE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Mahamat Alifa Moussa
(Presidente e Director-geral do
Ministério do Meio ambiente,
Água e Pesca (MEEP))
Enrico Pironio (Vice-presidente)
Ezéchiel Walbadet
(Director-geral Técnica, MEEP)
Dahyé Wakalo Adoum
(Director-geral Departamento de
Turismo (DT)=
Baudouin Michel
Carlo Paolini
Pierre-Armand Roulet

36

AS NOSSOS FINANÇAS

AVALIAÇÃO DE IMPACTO | AFRICAN PARKS

AFRICAN PARKS

As Nossos Finanças
ÍNDICE
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AS NOSSOS FINANÇAS | 2019 DESEMPENHO FINANCEIRO

A inclusão de duas novas áreas protegidas no nosso
portfólio durante a última parte de 2019 não teve um
impacto material nas despesas do grupo, uma vez que
os nossos esforços se concentraram na montagem
jurídica e administrativa destes dois projectos
em Angola e no Zimbabué, respectivamente. O
verdadeiro impacto destes novos parques só se
reflectirá em 2020. O aumento das despesas do
grupo de 50 milhões de dólares americanos em
2018 para 74 milhões de dólares americanos no
ano corrente é atribuído principalmente a uma
doação em espécie de uma aeronave no valor de 6
milhões de dólares americanos, à nossa intervenção
no Parque W (Benim) com um gasto de 1 milhão de
dólares americanos, e a um aumento em certos níveis
de actividade nos parques existentes.
Os destaques financeiros nesta secção derivam da
síntese das contas de gestão do grupo. As contas
de gestão são preparadas numa base de caixa e
não contêm impactos não monetários, tais como
depreciação ou lucros e perdas nas taxas de câmbio.
Todas as entidades do grupo têm como objectivo
alcançar um orçamento equilibrado, assegurando
que as receitas sejam iguais às despesas.
Continuamos profundamente gratos aos nossos
doadores, uma vez que as subvenções representam
91% do rendimento total do grupo, sendo 65 milhões
de dólares americanos. Os doadores individuais e o
financiamento governamental consistiram em 39%
e 37% do financiamento total das subvenções. Isto
comparado aos 54 milhões de dólares americanos
reflectidos como financiamento de subvenções
consolidado na síntese das demonstrações financeiras
do grupo. Foram lançados nas demonstrações
financeiras ajustamentos de consolidação no valor de
USD 11 milhões. Estes ajustamentos referem-se a uma
transferência de fundos das receitas para rendimentos
diferidos a um nível consolidado, a fim de eliminar o
impacto de reflectir as adições a imóveis, instalações
e equipamento no excedente/défice, correspondendo
assim melhor às receitas e despesas.
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O montante retirado do fundo de dotações foi de USD
1.6 milhões. Isto foi muito inferior ao rendimento
obtido pelo fundo. O fundo alcançou um rendimento
de 19% durante 2019 e o seu saldo em 31 de Dezembro
de 2019 era de EUR 32 milhões. O fundo é investido
numa mistura de acções, obrigações e dinheiro, de
acordo com a política de investimento definida pelo
nosso comité de financiamento. O activo do fundo de
dotação é mantido no balanço da fundação Stichting
African Parks Foundation (SAPF) nos Países Baixos,
uma entidade afiliada da APN.
As receitas brutas do parque auditadas e reportadas
nas contas de gestão excluem as receitas brutas
geradas em Bazaruto. Este montante ascendeu a
USD 424 000 e foi excluído devido à legislação local
moçambicana que impede a consolidação destes
fundos no âmbito da African Parks Network (APN).
As receitas brutas financiaram 10% (2018: 11%) das
operações do parque.
As despesas do grupo aumentaram em 46% ou
aproximadamente 23 milhões de dólares americanos.
Para além das razões acima mencionadas, houve um
aumento das despesas no Parque Nacional de Garamba
em 4 milhões de dólares americanos, bem como no
Parque Nacional de Bazaruto em 1 milhão de dólares
americanos. O aumento das despesas em Garamba
resultou de um aumento das actividades, bem como
de doações pontuais em tipo de equipamento. Quanto
a Bazaruto, o parque continuou a expandir as suas
operações em 2019, conforme planeado no seu plano
quinquenal de negócios.
As despesas de capital elevaram-se a USD 19 milhões
e representam investimentos em infra-estruturas,
equipamento, automóveis, rádios, aeronaves, etc. Deste
montante, USD 8,5 milhões dizem respeito a três
aeronaves adquiridas, uma das quais foi uma doação em
espécie. Embora as infra-estruturas sejam capitalizadas
e amortizadas, a APN não seria capaz de recuperar o valor
contabilístico líquido destes activos se cessássemos as
operações em qualquer um dos parques.
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Contas de Gestão do Grupo

Rendimento
Financiamento das subvenções
Receitas brutas do parque
Rendimento de doações
Recuperação de custos
Outros rendimentos
Despesas totais do grupo
Despesas operacionais
Despesa de capital*
Excedente líquido/(défice)

Áreas
Protegidas
US$’000

African Parks
Network
US$’000

Total
da conta
de gestão
US$’000

Consolidação
US$’000

Total das
demonstrações
financeiras
US$’000

59,120
53,165
5,955
-

15,000
12,514
1,680
407
399

74,120
65,679
5,955
1,680
407
399

-11,925
-11,518
-407
-

62,195
54,161
5,955
1,680
399

-59,047
-47,311
-11,736

14,766
6,912
7,854

-73,813
-54,223
-19,590

11,904
-460
12,364

-61,909
-54,683
-7,226

73

234

307

-21

286

*reflectido como despesa de depreciação nas demonstrações financeiras

Fontes de Financiamento dos Doadores

36%

0,1%

4%

Doadores Governamentais Empresas

40%

Doadores individuais

3%

Lotarias

12%

Fundação

Dotação

6%

Organização de Conservação
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Apresenta-se a seguir uma resumida declaração de
grupo do rendimento integral. Foi registado um
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excedente operacional consolidado para 2019 de USD
20 000 (2018: défice de USD 664 000).

Declaração de situação financeira do grupo resumida em 31 de Dezembro de 2019

Demonstração resumida dos rendimentos totais do grupo
para o ano findo em 31 de Dezembro de 2019
2019
US$’000

2018
US$’000

62,194
54,160
1,680
6,354
-61,651
-20,871
-7,225
-33,555

46,106
39,524
1,380
5,202
-45,726
-17,263
-3,640
-24,823

Resultados das actividades operacionais
Diferenças cambiais líquidas e receitas financeiras/(despesas)

543
-257

380
-523

Excedente/(Défice) antes de impostos
Impostos

286
-262

-143
-419

Excedente/(Défice) para o ano
Outras perdas globais

24
-4

-562
-112

Total abrangente (défice)/excedente para o ano

20

-674

Rendimento
Rendimento dos doadores
Rendimento de doações
Outros rendimentos de exploração
Despesas operacionais
Gastos com benefícios aos empregados
Depreciação
Outras despesas

%
Variação

37%
22%
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Activos
Activos não correntes
Bens, instalações e equipamento
Activo não corrente detido para venda
Direito de utilização do activo
Activos correntes
Inventários
Contas a receber e pré-pagamentos
Caixa e equivalentes de caixa
Activo total

2019
US$’000

2018
US$’000

US$’000

US$’000

37,581
4,985
344

25,174
5,865
-

773
12,337
19,920

679
7,584
24,128

75,940

63,430

%
Variação

49%

63%
-17%

35%
-51%

Os rendimentos reconhecidos são uma função das
despesas incorridas. A African Parks trabalha com base
num princípio de equilíbrio orçamental, segundo o qual
os fundos dos doadores recebidos são reconhecidos em
primeiro lugar no passivo como fundos não utilizados.
Uma vez utilizados, estes fundos são então reconhecidos
como financiamento de subvenções. Alinhando-nos
com a abordagem empresarial à conservação, os custos
incorridos são primeiramente financiados através de
receitas operacionais, seguidas pelo financiamento por
subvenções. Os custos gerais da African Parks Network
(APN) são financiados em parte através de uma parte
das receitas de investimento geradas pelo nosso fundo
de doações. O activo do fundo de dotações não é
reconhecido na declaração da posição financeira da
APN.

custos. As receitas brutas do parque para o ano foram
de USD 6,3 milhões (2018: USD 4,8 milhões) e estão
incluídas no valor das outras receitas operacionais.

O financiamento de subvenções representa fundos
recebidos que foram utilizados para o financiamento
de actividades dos parques. Os rendimentos totais dos
doadores reconhecidos para o ano aumentaram 37%, de
USD 39,5 milhões em 2018, para USD 54,1 milhões.

As variações cambiais líquidas representam uma
combinação de perdas cambiais realizadas e não
realizadas. A maior parte das variações cambiais
surgiram de entidades cuja base de financiamento era
em Euros.

Outras receitas de exploração consistem em receitas
brutas dos parques, bem como em recuperações de

Outros prejuízos globais reflectem o movimento na
reserva de conversão de moeda estrangeira.

As despesas com benefícios para os empregados são
a maior categoria de custos, uma vez que o nosso maior
investimento permanece nas pessoas que asseguram o
funcionamento eficiente dos parques.
Outras despesas incluem várias despesas de campo,
tais como aeronaves, veículos automóveis, custos de
manutenção, bem como despesas administrativas, tais
como custos de auditoria, custos de administração, etc.
O aumento global das despesas de 35% deve-se em parte
ao nosso apoio técnico no Parque W (Benim), bem como
à expansão das actividades em vários parques.

Capital próprio e passivo
Capital e reservas
Reserva de câmbio de moeda estrangeira
Ganhos retidos
Reserva de manutenção
Participação não-controladora
Responsabilidades não-controladoras
Impostos diferidos
Responsabilidades de locação
Passivos correntes
Provisões
Contas a pagar comerciais e outras
Fundos não utilizados
Responsabilidades com locações
Rendimento diferido

-1,747
2,106
321
-612
680
294

-1,743
1,829
321
-359
418
-

179
4,558
27,836
60
42,265

178
3,201
28,837
30,748

Total do capital próprio e passivo

75,940

63,430

Imóveis, instalações e equipamento incluem
melhorias de infra-estruturas, veículos, aeronaves,
instalações e equipamento, mobiliário e acessórios
e outros bens fixos. Durante 2019, foram investidos
mais USD12 milhões em activos fixos corpóreos. Esta
despesa de capital adicional incluiu um montante de
USD6 milhões resultante da doação de uma aeronave
à organização.
Os activos não correntes detidos para venda
representam as quintas Ukulima Farms, que foram
doadas em 2017. Após uma avaliação, as Quintas foram
reavaliadas em USD 880 000 no ano corrente.
As contas a receber e os pagamentos antecipados
incluem contas a receber de partes relacionadas no
valor de USD 5,5 milhões (2018: USD 4,7 milhões).
As partes relacionadas consistem principalmente em
doadores, bem como nas nossas organizações afiliadas.

42%
-3%
37%

Credores e outras contas a pagar incluem várias
provisões e outros fornecedores.
Os fundos não utilizados representam subvenções
recebidas que não foram utilizadas no ano em curso. A
razão para a não utilização foi ou porque representam
fundos não utilizados que serão utilizados em 2020,
ou porque se destinam a actividades específicas que
ainda não tiveram lugar. Estas são mantidas tanto em
numerário como em créditos e só são desembolsadas
no projecto e no período previstos.
Os proveitos diferidos representam fundos de doadores
que foram gastos na aquisição de Imóveis, instalações
e equipamento. O proveito diferido é libertado para o
lucro ou perda como rendimento do doador à medida
que e quando estes artigos são depreciados. Este
tratamento do rendimento diferido permite uma melhor
correspondência entre receitas e despesas.
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Declaração de grupo resumida de alterações no capital próprio para o ano findo em
31 de Dezembro de 2019

Reserva de
transposição
de moeda
estrangeira
US$’000

Reserva de
manutenção
US$’000

Lucros
acumulados
US$’000

Saldo a 01 de Janeiro de 2018
Défice para o ano
Outras perdas globais

-1,631
-112

321
-

Saldo a 01 de Janeiro de 2019
Excedente para o ano
Outras perdas globais

-1,743
-4

Balanço a 31 de Dezembro de 2019

-1,747

Total
US$’000

Interesse
nãocontrolador
US$’000

Total
US$’000

2,160
-331
-

850
-331
-112

-128
-231
-

722
-562
-112

321
-

1,829
277
-

407
277
-4

-359
-253
-

48
24
-4

321

2,106

680

-612

68

A reserva de transposição de moeda estrangeira é o resultado da consolidação de parques que têm
moedas funcionais que não o dólar americano.

As sínteses das demonstrações financeiras do grupo
(“demonstrações financeiras resumidas”) em anexo
incluem um resumo das demonstrações financeiras
auditadas do grupo para o ano findo em 31 de
Dezembro de 2019 (as “demonstrações financeiras”).

Demonstração dos fluxos de caixa do grupo de forma resumida para o ano findo em
31 de Dezembro de 2019

BASE DE PREPARAÇÃO

2019
US$’000

2018
US$’000

4,856
-19,553
10,489

11,374
-9,962
17,445

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano

-4,208
24,128

18,857
5,271

Caixa e equivalentes de caixa no final do ano

19,920

24,128

Entradas líquidas em dinheiro provenientes de actividades operacionais
Saída líquida de caixa das actividades de investimento
Entradas líquidas de caixa provenientes de actividades de financiamento

Caixa e equivalentes de caixa consiste em fundos de doadores recebidos mas ainda não gastos nos
programas designados.

As demonstrações financeiras resumidas são
preparadas de acordo com os conceitos e os
requisitos de medição e reconhecimento das Normas
Internacionais de Informação Financeira (IFRS), e
os requisitos da Lei das Sociedades da África do
Sul. Não contêm todas as divulgações exigidas pelas
Normas Internacionais de Informação Financeira
e os requisitos da Lei das Sociedades aplicadas na
preparação das demonstrações financeiras do grupo e

devem ser lidas em conjunto com as demonstrações
financeiras do grupo para o ano findo a 31 de Dezembro
de 2019. As demonstrações financeiras resumidas são
preparadas numa base de continuidade das operações.
Este relatório resumido é extraído de informações
auditadas, mas não é, em si mesmo, auditado. As
demonstrações financeiras anuais foram auditadas
pela KPMG Inc, que expressou uma opinião não
modificada sobre as mesmas. As demonstrações
financeiras anuais auditadas e o relatório do
auditor sobre as mesmas estão disponíveis no
website da empresa. Os directores assumem plena
responsabilidade pela elaboração dos mapas
financeiros resumidos e a informação financeira
foi correctamente extraída das demonstrações
financeiras anuais subjacentes.
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Uma boa governação, controlos internos disciplinados
e gestão financeira profissional são áreas fulcrais na
African Parks.
O principal órgão directivo, a African Parks Network,
com sede em Joanesburgo, África do Sul, é uma empresa
registada sem fins lucrativos nos termos da Secção
10 da Lei das Sociedades da África do Sul. A African
Parks Network é a entidade estratégica e decisória
responsável pelo plano de negócios de cada parque,
que determina os investimentos de capital, orçamento
operacional, procedimentos operacionais padrão e que
nomea o pessoal qualificado do parque.
O Conselho de Administração da African Parks
Network, composta por um membro executivo e sete
membros não executivos do Conselho, é responsável
pela governação global da organização. Três
subcomités especializados, o Comité de Finanças,
Risco e Auditoria, o Comité de Remuneração e Recursos
Humanos e o Comité de Conservação, asseguram um
ênfase adicional na governança.
Cada parque gerido por African Parks tem um
Conselho de Administração local estabelecido no país.
Cada Conselho de Administração é representado por
instituições parceiras, pelos principais interessados
e pela African Parks Network, e é directamente
responsável perante o governo pela gestão profissional
do parque. Os parques são obrigados a funcionar de
acordo com os Procedimentos Operacionais Padrão
determinados pela African Parks Network.
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Os relatórios de gestão dos parques incluem a
preparação de contas mensais de gestão, orçamentos
anuais e planos anuais de negócios, que são revistos
pela gestão da African Parks Network em Joanesburgo.
Todos os funcionários são obrigados a assinar um
código de conduta e a observar os mais elevados
padrões de ética. A ligação com as partes interessadas
da African Parks, sendo o governo local, comunidades
locais, doadores, empregados e organizações filiadas, é
conduzida através de canais formais de comunicação,
conforme especificado no Manual de Procedimentos
Operacionais Padrão.
As demonstrações financeiras do grupo African
Parks Network cumprem as Normas Internacionais
de Informação Financeira (IFRS) e são auditadas pela
KPMG África do Sul.
A African Parks Network tem organizações filiadas
nos Países Baixos, EUA e Suíça. Estas são a Stichting
African Parks Foundation (Países Baixos), a African
Parks Foundation of America (EUA) e a African Parks
Stiftung Schweiz (Suíça). Estas entidades têm estatuto
jurídico de instituição de beneficência, e o seu papel
é promover a missão da African Parks. Estas entidades
jurídicas independentes são governadas por conselhos
independentes, mas estão vinculadas por um acordo de
colaboração que assegura um objectivo comum.
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“Se hoje desapareceu, ontem não estava protegido. Se não estiver protegido hoje, desaparecerá amanhã”
Peter Fearnhead, Presidente Executivo da African Parks

A African Parks é onde estamos hoje devido às nossas parcerias com os governos e os nossos doadores e apoiantes.
Vocês estão a ajudar-nos a assegurar a maior área sob conservação para qualquer ONG em África. Ao fazê-lo,
estão a investir nas incríveis paisagens de África, na icónica vida selvagem, e na sua gente.
Uma das formas mais poderosas de concretizar a esperança que partilhamos para África - e para o planeta - é fazer
uma doação de património numa destas duas formas:
Contribuir para o nosso Fundo de Doações

Incluir a African Parks como Beneficiário no seu
Testamento

Quando começámos há 20 anos, fizemos promessas a
longo prazo aos governos, comunidades e aos nossos
apoiantes de que a African Parks iria restaurar e
proteger os parques sob a nossa gestão. Desde cedo
estabelecemos uma dotação para que pudéssemos
resistir às tempestades e honrar essas promessas.
Ao longo dos anos, utilizámos estrategicamente os
juros da nossa dotação para financiar as necessidades
básicas e operacionais dos parques. Os recursos da
dotação facilitam o fluxo de caixa para que o trabalho
crítico não seja atrasado em conjunturas urgentes, e
permite-nos encetar negociações para colocar novos
parques sob a nossa gestão.

A incorporação da African Parks no seu património,
testamento ou seguro de vida é uma forma simples mas
poderosa de proteger os parques, a vida selvagem e as
paisagens que você ama para as gerações vindouras.
Pode atribuir o seu donativo para um ou todos os
seguintes: o nosso fundo de dotações, um parque
específico ou uma área temática do nosso trabalho.

À medida que crescemos, a nossa dotação precisa de
crescer para apoiar essa ambição de forma responsável
e com risco reduzido para a nossa sustentabilidade
financeira duradoura. Uma doação ao nosso fundo
de dotações é um investimento no nosso futuro,
reforçando a nossa resiliência para lidar com desafios
imprevistos.

Onde quer que se encontre, e seja qual for a sua
escolha, estamos gratos por estar connosco nesta
jornada e gostaríamos de lhe dar a oportunidade de
discutir o legado que pretende deixar.

Sabendo que a sua generosidade inclui a African Parks,
sentimos encorajados a dar passos ainda maiores e
mais arrojados nas nossas iniciativas a longo prazo e a
assumir a gestão de mais parques ameaçados, sabendo
que poderemos apoiá-los no futuro.

Stephanie Sluka Brauer
Directora de Financiamento Global,
African Parks Network
stephanieb@africanparks.org

Um Milhafre-de-bico-amarelo no Parque Nacional de Zakouma, Chade © Marcus Westberg

