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8º Congresso Mundial 

de Guarda-parques 

Estes Park, Colorado, 

EUA. 
 

Dá para acreditar que já estamos em abril de 2015 e o 

Congresso Mundial de Parques foi há seis meses? 

Nesse tempo, eu tirei umas boas férias de três meses e 

me casei com a minha maravilhosa esposa Monika, que 

eu conheci na Europa por meio de nossa família de 

guarda-parques! A vida certamente tem uma maneira 

interessante de se desenrolar. Obrigado a Wayne 

Lotter, nosso Vice-Presidente, e Tegan por assumir o 

controle durante a minha licença e aos demais 

membros da diretoria (e aos voluntários, como nossa 

http://www.internationalrangers.org/
http://www.thingreenline.org.au/
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Editora Nicola) por continuarem andando com 

os projetos em geral em suas regiões. Sem essas 

pessoas dedicadas que trabalham no Comitê 

Executivo Internacional, simplesmente não há 

FIG. É graças a todos esses guarda-parques e 

simpatizantes que disponibilizam seu tempo que 

o trabalho da FIG torna-se possível.   

O momento é promissor para a Federação 

Internacional de Guarda-parques e Guarda-

parques em geral. 

O Congresso Mundial de Parques da UICN 

mostrou a todos que o mundo está 

reconhecendo e querendo ajudar o trabalho e 

papel críticos que os Guarda-parques 

desempenham na conservação e preservação de 

nosso planeta e de nosso imenso mundo natural.  

Em nosso último Boletim publicado, muitos 

fizeram uma cobertura dos eventos incríveis que 

ocorreram no Congresso Mundial de Parques da 

UICN, e eu realmente gostei de ler os 

pensamentos e as experiências de todos. 

Neste Informe do Presidente, lembrarei desse 

evento monumental para nós como guarda-

parques, uma vez que existem algumas pessoas 

incríveis e grupos que preciso agradecer e 

compartilhar algumas histórias especiais. Eu 

também vou falar de alguns projetos 

interessantes que estão por vir, como já temos a 

o 8º Congresso Mundial da Guarda-parques, em 

Colorado em nosso radar. 

Vejo o Congresso Mundial de Parques da UICN, 

realizado em Sydney em setembro do ano 

passado, como um momento marcante para 

guarda-parques do mundo todo. Tivemos mais 

de 240 guarda-parques no evento entre os mais 

de 5 mil participantes, e todo o Comitê 

Executivo Internacional da FIG estava lá. Este foi 

um grande passo, como alguns membros antigos 

da FIG lembraram-me que há 10 anos na África 

do Sul houve uma delegação de 24 

participantes, e 10 anos antes disso havia apenas 

um guarda-parque representante oficial! Em 

Sydney tivemos a sorte de ter o nosso estande 

Internacional do Guarda-parque (apoiado por 

Parks Victoria e UICN), que serviu como um 

local de encontro, de palestras e um ponto de 

referencia como se falasse "OS GUARDA-

PARQUES ESTÃO AQUI!". 

Tivemos várias apresentações emocionantes de 

participantes patrocinados - do Quênia ao 

Brasil, do Caribe ao Quirguistão, e do Brasil ao 

Malauí. Teve nossos incríveis vencedores dos 

prêmios e seus discursos e apresentações; 

Luigi, Max, Jobogo e Tiwonge. Houve o evento 

organizado pela PAWA, que se tornou 

comovente, unindo todos os guarda-parques 

presentes quando Solthe, do Gabão, implorou 

para saber quem era sua família. A pergunta foi 

respondida com todos os guarda-parques 

presentes levantando-se e aplaudindo-o – um 

sinal do espírito dos guarda-parques e do 

sentimento profundo de família. 

Houve palestras (foi um prazer dividir o palco 

com Luvoyo Mandela – bisneto de Nelson 

Mandela), houve várias apresentações de 

guarda-parques, e quem poderia esquecer 

nossa presença emocionante na Cerimônia de 

Encerramento, em que nossos guarda-parques, 

de todas as regiões possíveis, foram no palco 

em frente aos 5 mil participantes, e formaram 

um cinturão para prestar honras aos colegas 

mortos e em seguida, foram apresentados e 

ouvidos os nossos vencedores dos prêmios.  

Foram todos momentos maravilhosos e 

tocantes, e para mim, um dos maiores sinais de 

que os guarda-parques estão sendo ouvidos, 

foi quando inúmeros participantes do 

congresso, como chefes de Estado e a diretora-

geral da UICN (Julia Marton Leferve),  

mostraram respeito e reconheceram a 

importância de apoiar os Guarda-parques em 

campo e suas famílias.  

Nossa mensagem foi enviada, e o Mundo estava 

falando sobre Guarda-parques, muitas vezes 

sem nossa intervenção direta. Guarda-parques 

foram  ainda uma peça chave na declaração do 

congresso. Tudo isso foi possível graças ao 

extensivo trabalho dedicado por muitos desde 
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a criação da FIG em 1992, e a continuação do 

trabalho árduo nos dias de hoje.  

Um destaque pessoal foi quando eu apresentei 

Luigi Eybrecht, nosso guarda-parque de Bonaire 

que ganhou um dos prêmios, e Luvoyo Mandela, 

ao ouvir a história de Luigi, olhou-o nos olhos e 

disse: “Luigi, você é a razão de eu estar aqui – é 

um destaque no congresso ter te conhecido e 

ouvido sua história!”. 

Todos os envolvidos em fazer a nossa presença 

marcada durante o congresso devem ser 

calorosamente parabenizados. Agradeço ao nosso 

maior auxiliador, Parks Victoria, e seu líder Bill 

Jackson e sua equipe; à UICN, em especial à Julia 

Marton Leferve, Pedro Rosanbal, Trevor Sandwith 

e Ernesto Enrich; à PAWA, em particular à Tegan 

Burton, Steve Woodall, Chris Pavlich, Michael 

Treanor e a todos os representantes da PAWA que 

nos receberam de forma formidável e 

possibilitaram nossos transportes, alimentações e 

organizaram nossa hospedagem; à diretoria da 

FIG e aos representantes regionais; ao conselho 

da Fundação The Thin Green Line, por 

disponibilizar 60 mil dólares para guarda-parques 

participarem do congresso, para os prêmios e 

presenças, e a nossa incrível embaixadora Dra 

Jane Goodall, por abrir as portas e emprestar seu 

nome reconhecido para mostrar nosso importante 

trabalho.  

Mas nosso trabalho está longe de acabar. Talvez 

desde a formação da FIG em 1992, temos criado 

coletivamente uma janela de oportunidades que 

existem agora. Aqui e neste momento, devemos 

pular nesta janela para garantir que esta boa 

vontade traduza-se em ações significativas nos 

locais onde há guarda-parques ao redor do 

mundo, de maneira que nunca vimos antes.   

Bem, parece que ocupei todo o meu espaço 

revelando o entusiasmo do Congresso Mundial de 

Parques e o que isto significa para nós como uma 

família de guarda-parques do mundo todo. De 

agora em diante, estou animado para trabalhar 

com nosso Comitê Executivo Internacional - CEI, 

associações e parceiros, para ajudar no 

estabelecimento de novas associações (que há 

muitas); auxiliar associações já existentes a se 

tornarem ainda mais dinâmicas; dar suporte a 

projetos de campo de guarda-parques (fique 

atento à chamada de submissões para 

equipamentos de guarda-parques e doações 

de 5 a 20 mil dólares), e em trabalhar com o 

CEI e o comitê de organização do Congresso 

Mundial de Guarda-parques para o Congresso 

em Colorado, em 2016.  Um grande muito 

obrigado a Nicola Paull, que tem sido nossa 

editora voluntária valiosa para este boletim e 

tolerou nossas submissões atrasadas e, em 

meu caso, minha terrível ortografia apressada! 

Obrigado Nicola.  

Estou animado também que a FIG estará 

ganhando um Diretor-Executivo remunerado, 

via auxilio do braço de caridade da FIG, a 

fundação The Thin Green Line e outros que 

também mostraram interesse em apoiar.  Isto 

será uma grande ajuda em apoiar novas 

associações de guarda-parques, o CEI, 

trabalhando com nossos parceiros e ajudando 

com o CMG em 2016.   Anunciaremos isto em 

breve.  

Em uma nota final, gostaria apenas de 

reconhecer que para muitos guarda-parques o 

trabalho é muitas vezes ingrato, cansativo e 

muitas vezes perigoso. Para aqueles que vão 

além e também trabalham voluntariamente 

para a FIG, para suas associações locais, ou 

ajudando guarda-parques e dando apoio em 

geral, agradeço-lhes de todo o coração.  

Vocês estão colaborando para que a família 

mundial de guarda-parques continue a estar 

unida, a inspirar e ajudar uns aos outros. E, 

como a maioria das famílias, nós teremos 

nossos altos e baixos, mas em tempos de 

dúvida, gostaria de lembrar nosso irmão 

guarda-parque do Gabão, Solthe, que 

perguntou, “A quem devo recorrer, onde 

achar apoio?”. Ele ficou com lágrimas nos 

olhos quando cerca de 200 guarda-parques de 

todo o mundo presentes aplaudiram-no e 

deram-lhe apoio.  Ele disse: “Acho que posso 

retornar ao Gabão e dizer aos meus colegas 

que encontramos nossa família!”.  

 Grande Abraço a todos vocês, se cuidem e 

desejo-lhes força.  
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Informe do Vice-Presidente 

Wayne D. Lotter            Vice-Presidente da FIG & Membro da Associação de Guarda-Parques da África 
wayne@pamsfoundation.org   W: http://internationalrangers.org      T: +61 (0) 3 5931 3202 

 

Agradeço a todos que participam dos assuntos relacionados à Federação Internacional de 

Guarda-parques (FIG), direta ou indiretamente, desde os últimos meses, e na ausência do 

presidente Sean Willmore, durante suas férias acumuladas e bem merecidas.   Bem-vindo de 

volta Sean e sinceras felicitações e votos de um casamento longo e feliz para você e para Monika! 

Tive a oportunidade de fazer duas viagens internacionais nos últimos meses, uma ao Nepal em 

fevereiro e uma aos EUA em março/abril por duas semanas. A primeira viagem foi para 

participar no Simpósio ‘Towards Zero Poaching’ (Rumo à Caça Zero), organizado pela WWF e o 

governo nepalês.  Eu representei a Fundação The Thin Green Line, a Fundação PAMS e o Comitê 

Mundial para Áreas Protegidas da UICN e representei a FIG também durante participações 

gerais, realizando duas apresentações e dando um workshop juntamente com a codiretora da 

Fundação PAMS, Krisse Clark.   Também participei da reunião de conselho da Federação de 

Guarda-parques da Ásia (FGA) enquanto estava lá. A FGA está obtendo progressos significativos 

e avançando bem em algumas frentes em particular, especialmente relacionadas em criar mais 

apoio ao projeto “Melhorando o Bem-estar e Condições de Trabalho dos Guarda-parques”.  

Todos os principais objetivos das diferentes sessões que eu viajei para participar para foram 

realizados, mas, claro, tem que haver o acompanhamento necessário para vê-los se realizando. 

Eu ficaria feliz em fornecer maiores detalhes para quem tiver interesse. Também foi um prazer 

conhecer alguns guarda-parques e militares locais envolvidos na proteção da vida selvagem em 

campo, e visitar o Parque Nacional Royal Bardia após o Simpósio. Eles estão fazendo um 

verdadeiro trabalho exemplar protegendo Tigres, Rinocerontes, Elefantes e outras espécies e 

envolvendo consideravelmente a comunidade no processo! 

Minha visita aos EUA foi para tratar de assuntos da Fundação PAMS, mas é claro envolveu 

informalmente promover a imagem da The Thin Green Line e da FIG sempre que possível dentre 

os 24 encontros realizados em 13 dias.     

A última edição da Revista da UICN “PARKS” está disponível e inclui diversos artigos escritos 

diretamente do Congresso Mundial de Parques do ano passado. Ela pode ser baixada no link a 

seguir: parksjournal.com/parks-21-1-5/. Como sempre, contribuições de guarda-parques para 

mailto:wayne@pamsfoundation.org
http://internationalrangers.org/
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esta Revista são muito bem-vindas.  

Também se precisa de contribuições para a revista International Game Warden 

(www.igwmagazine.com), mas maiores detalhes podem ser encontrados neste Boletim da The 

Thin Green Line.  

Finalmente, em uma nota pessoal, agradeço a todos que são capazes de enfrentar e superar 

demandas pessoais, tensões, responsabilidades e prioridades da vida cotidiana, para ainda 

encontrar tempo para fazer trabalho voluntário. A conservação e as vidas dos guarda-parques, 

que estão na vanguarda de manter a última linha de defesa para proteger a natureza e os animais 

selvagens, precisam de toda a ajuda que podem conseguir!  

 

Continuação do Vice-Presidente …. 

International Game Warden) é uma revista trimestral de 30 anos, produzida pela 

NAWEOA (North American Wildlife Enforcement Officer's Association).   

Cada edição da revista descreve casos de peixes e animais selvagens ao redor do 

mundo, com o intuito de educar guarda-parques e o público sobre esforços de 

combate a caça e os sacrifícios realizados por guarda-parques diariamente. 

Diferentemente de outras revistas, IGW é escrito por guarda-parques para guarda-

parques. Nos últimos anos, a IGW tem obtido muita pouca participação de países de 

fora da América do Norte, um rumo que gostaríamos de reverter. 

Por favor, envie-nos artigos e fotos de suas competências, sobre técnicas e dicas de 

combate à caça, investigações/casos de pescados ou animais selvagens, ou qualquer 

material relacionado à guarda-parques que você acha 

que poderia ser de interesse de seus pares do mundo a 

fora. Para saber mais sobre a IGW, ou para se tornar um 

A Revista International Game Warden está em busca de artigos 

relacionados a guarda-parques para futuros edições da revista.   IGW 

assinante, entre em:  www.igwmagazine.com 

Sinceramente, Todd Vandivert-  

Editor International Game Warden Magazine 

editor@igwmagazine.com 

 

 

http://www.igwmagazine.com/
mailto:editor@igwmagazine.com
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Informe da Tesoureira 
 Meg Weesner 

Tesoureira da FIG & Membro da Associação Nacional de Guarda-Parques (EUA) 

treasurer@internationalrangers.org 

 

Paige Trent - Comovente 

ver tanta dedicação. Nós 

dormimos melhor 

sabendo que você está 

protegendo nossas mais 

preciosas criaturas.  

Obrigado do fundo do 

nosso coração. 

 

A FIG continua recebendo doações regulares por meio de seu website 

e sua conta Paypal. Nós apreciamos este apoio, que ajuda guarda-

parques do mundo afora.  

 

No Congresso Mundial de Parques novembro passado, nós vendemos 

broches e bordados/emblemas da FIG no estande dos Guarda-

parques no salão de exposições.   A renda obtida com esses itens 

também foi adicionada às contas da FIG.  

Outras transações financeiras incluem a renovação de nossos registros 

de nome do website e a mudança dos registros para a mesma empresa 

que hospeda nosso website.   

Para finalizar, a FIG reconheceu dois excepcionais profissionais jovens 

com o Prêmio Jovem Conservacionista 2014. Os gastos para estes 

prêmios (e para suas viagens ao Congresso Mundial de Parques em Sidney) foram cobertos com uma 

doação de Parks Victoria (Austrália). Finaliza-se então o suporte de cinco anos de Parks Victoria para este 

premio. Gostaríamos de agradecê-los por esta ajuda generosa e anunciar que estamos à procura de um 

novo patrocinador para o Prêmio Jovem Conservacionista.  

 

 

Informe do Editora 
 

Nicola Paull 
Editora Voluntária em saída 

 

A página da FIG é um lugar onde suas histórias podem ser contadas e podemos aprender sobre 

nossos colegas de todo o mundo. Adoraríamos mais cartões postais dos membros para postar no 

site - http://internationalrangers.org/postcards/. Apenas algumas palavras e uma foto percorrem 

um longo caminho para manter o contato. Nós vamos até publicar, "Wish you were here" 

(Gostaríamos que você estivesse aqui), se você nos enviar uma foto boa!  

Se você precisa de inspiração para o cartão postal, você pode solicitar que um questionário lhe 

seja enviado por webteam@internationalrangers.org.  Ou, se você tem uma ótima história em seu 

próprio site, ela também pode ser vinculada. 

A seção de notícias do nosso site - http://internationalrangers.org/news/- também é uma 

ferramenta de comunicação de valor inestimável. Este é o lugar para compartilhar notícias 

importantes sobre guarda-parques ou grandes eventos de sua região que merecem estar na 

primeira página - fotos são essenciais! Mais uma vez, por favor, envie texto e fotos para 

webteam@internationalrangers.org  

Tem sido um prazer ser editora voluntária da FIG para este boletim, mas meu tempo chegou ao 

fim. Se houver alguém por aí interessado em assumir esta posição voluntária, entre em contato 

com Lucas em webteam@internationalrangers.org. 

Desejo aos membros da FIG tudo de bom em um ambiente cada vez mais desafiador. Que vocês 

possam continuar seus trabalhos por muito tempo.   

 

mailto:webteam@internationalrangers.org
http://internationalrangers.org/news/
mailto:webteam@internationalrangers.org
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África 

Informe dos Representantes Regionais 
 

Chris Galliers 

Representante Regional da África & Membro da Game Rangers Association of Africa 
chrisgalliers@gameranger.co.za 

Foi uma oportunidade única ter participado do 

Congresso Mundial de Parques em Sidney, 

Austrália. O evento, organizado pela UICN a cada 

10 anos, teve quase 6000 participantes da área de 

conservação e ambiental de todo o mundo (170 

países) entre os dias 12 a 19 de novembro de 

2014.  O congresso reconheceu que reequilibrar a 

relação entre a sociedade humana e a natureza é 

algo essencial, e que ecossistemas e suas diversas 

formas de vida sustentam plenamente nossa 

existência, nossa identidade cultural e espiritual, 

nossa economia e bem-estar.   

O Congresso também fez um balanço não apenas 

do que está nos desafiando, mas de como líderes 

inovadores estão encontrando e implantando 

soluções para áreas protegidas para uma ampla 

gama de desafios, da mudança climática à 

recessão econômica. 

Também foi um prazer representar a GRAA e a FIG 

no evento e interagir com uma comunidade global 

de pessoas ocupadas com a conservação e a 

família mundial de guarda-parques.   

Agradeço à FIG (Sean Wilmore e o comitê), aos 

funcionários da Fundação The Thin Green Line, e 

aos membros das Associações Australianas de 

Guarda-parques, que ajudaram a organizar o 

estande da FIG, assim como ao Paks Victoria por 

nos oferecer um ‘churrasco’ na Parque Nacional 

de Lane Cover. Também devo mencionar à marca 

de roupas Patagonia que patrocinou camisetas 

para todos os guarda-parques participantes do 

congresso.   

Uma parte muito importante do congresso foi a 

entrega de um número considerável de prêmios. 

As nominações para as quais foram enviadas para 

o banco de dados de guarda-parques da África 

durante o período de nomeações. Os três prêmios 

foram divulgados durante um evento 

comemorativo durante o congresso e 
apresentados pela diretora geral da UICN 

Julia Marton-Lefèvre. Os prestigiosos 

prêmios internacionais visam homenagear 

todas as pessoas que trabalham na linha de 

frente da conservação e lembrar com profundo 

respeito àqueles que perderam suas vidas no 

cumprimento de seu dever.  

1. Prêmio para Guarda-parque Dr. Jane 

Goodall de Esperança e Inspiração  

Luigi Eybrecht, de Bonaire, foi o selecionado 

como vencedor do prêmio dentre algumas 

centenas de guarda-parques indicados de todo 

o mundo. 

"Foi a determinação de Luigi, sua abordagem e 

energia positivas que brilharam quando nós o 

escolhemos para este prêmio," disse Willmore, 

que entregou o prêmio a um Eybrecht orgulhoso 

na ausência da Dra. Goodall.  "Foi uma decisão 

difícil, mas no final vimos que você é tudo aquilo 

que este prêmio representa e, como tal, não 

poderíamos pensar em um vencedor mais 

merecedor." 

2. Prêmio da FIG de Realização de Vida  

Jobogo ‘Jean Pierre’ Mirindi,   que arriscou 

sua vida por muitos anos como guarda-parque 

chefe nos Parques Nacionais de Virunga e 

Kundelungu, na República Democrática do 

Congo.  

3. Prêmio Jovem Conservacionista  

Houve um empate por este prêmio, que foi 

entregue para duas inspiradoras pessoas da 

África que trabalham com conservação: 
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Maximilian Jenes, daTanzânia e Tiwonge 

Mzumara, do Malauí. 

Houve oportunidades excepcionais para aumentar 

a rede de contatos, mas também para desenvolver 

novas redes com foco particular nos guarda-

parques da África. Houve uma série de 

apresentações com muitas delas sendo 

disponibilizadas na internet. 

A GRAA foi bem representada no congresso, 

sendo que alguns dos membros realizaram 

apresentações em ma variedade de diferentes 

fóruns, incluindo uma apresentação sobre o 

Manual do Guarda-parque por Wayne Lotter, 

Damien Mander, Ruben de Kock, Kurt Steiner e 

Keith Roberts. 

Eu apresentei um e-poster no congresso sobre 

os impactos associados com a militarização dos 

Guarda-parques. Ele foi escolhido como uma 

apresentação representante pela empresa 

Paperless que administrou todos os e-posters 

para o congress – para ver a apresentação do 

e-poster, visite 

http://wpc2014.digitalposter.com.au/posters-

list/10382 (para mais informações sobre o 

desenlace do congresso e para acessar 

informações adicionais, acesse 

http://worldparkscongress.org/index.html). 

Encontro dos Guarda-parques Africanos  

Os vencedores dos três prêmios no palco da cerimônia de encerramento do Congresso 

Mundial de Parques. Foi maravilhoso ver que três dos vencedores são da África. ..  

 

Foi realizada uma pequena reunião dos 

guarda-parques da África. Na reunião, 

houve uma chamada por aumento de 

comunicação, de compartilhamento de 

informação e necessidades, para que outros 

guarda-parques que estejam em posição de 

ajudar possam fazê-lo. Assim podemos 

ajudar ou dar apoio. 

Os Guarda-parques presentes eram dos 

seguintes países:  

Gabão, Quênia, Tanzânia, República 

Democrática do Congo, África do Sul, 

Zâmbia e Malauí. 

Além disso, os seguintes países 

apresentaram interesse em desenvolver 

Associações de Guarda-parques:  

• Gabão 

• Ilhas Maurício 

• Madagascar 

• Comores 

• Malauí 

Relações novas e existentes foram 

fortalecidas com essas pessoas onde se deu 

oportunidade, em alguns casos, de 

compartilhar assuntos e oportunidades 

atuais para guarda-parques na África.  
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O estande Internacional do Guarda-parque ficou 

aberto o tempo todo.  O símbolo da GRAA e itens 

à venda ficaram expostos, como a bandeira e 

adesivos da GRAA, livretos de Guarda-parques e 

vídeos da GRAA em exibição.  

Na sessão reservada para Guarda-parques, que 

ocorreu no dia 13 de novembro, havia mais que 

100 Guarda-parques presentes. A situação que o 

Guarda-parques africanos enfrentam foi 

dominante, foi uma verdadeira sessão de cinema, 

recheada de emoção e apoio quando Louis 

Ndongobiang (guarda-parque do Gabão) se 

levantou e relatou que se sentia em família e este 

foi o sentimento da família amparadora de guarda-

parques que ele iria levar para todos os outros 

corajosos guarda-parques que lutam na linha de 

frente.     

 Membros do comitê da FIG no estande do Guarda-parque no Congresso Mundial 

de Parques após participarem da reunião do comitê. (Da esquerda para direira: 

Chris Galliers (Representante da FIG na África), Wayne Lotter (Vice-presidente da 

FIG), Sean Willmore (Presidente da FIG), Gordon Miller (ex-Presidente da FIG), 

Peter Cleary (Representante da FIG na Oceania, Florin Halasauan (Representante 

da FIG na Europa), (Frente) Meg Wesner (Tesoureira da FIG), Tegan Burton 

(Secretaria da FIG), Jeff Ohlfs (Representante da FIG nos EUA) e Leonel. 

 Foi um Congresso muito esclarecedor e que 

caracterizou e levantou o perfil do valor e ameaças 

para guarda-parques. 
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(Esquerda) Chris Galliers e Fundisile Mketeni 

(SANParks CEO) e (à direita) com Jobogo ‘Jean Pierre’ 

Mirindi  
 

Chris Galliers (Presidente da GRAA e Louis Ndongobiang, guarda-parque do 

Gabão, que estava bastante interessado em saber sobre a GRAA e encontrar 

outros guarda-parques africanos. (4) A Sessão African Dialogue verificou a 

chegada conjunta de representantes de alto nível de países para desenvolver 

uma visão compartilhada da África para o congresso.  
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ALGUNS COMPROMETIMENTOS DO 

CMP 2015 
O Global Environment Facility, como mecanismo financeiro da Convention on 

Biological Diversity e o maior patrocinador de sistemas de áreas protegidas, 

compromete-se através da sua estratégia de biodiversidade, bem como a sua 

estratégia de longo prazo da GEF de 2020, e tendo em conta as abordagens 

inovadoras identificadas em Sydney para apoiar as ações pelos países, a ajudar a 

conservar e utilizar de forma sustentável a biodiversidade através de sistemas de 

áreas protegidas efetivamente gerenciados que são integrados em paisagens e 

mosaicos marinhos sustentáveis em 146 países em desenvolvimento e dos países 

com economias em transição".  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento comprometeu-se a 

mobilizar pelo menos 100 milhões de dólares em apoio à diversidade e 

qualidade da governança de áreas protegidas, por meio do reconhecimento 

adequado de territórios e áreas indígenas e de comunidades tradicionais 

(ICCAs) em pelo menos 50 países . 

O Gabão anunciou sua decisão em criar uma rede de novas áreas protegidas marinhas equivalentes a 23% 

do território marinho do país.  A área de 46 mil km² inclui uma variedade de ecossistemas e impede a pesca 

comercial.  

Madagascar anunciou seus planos de tripicar suas áreas protegidas marinhas e relatou os compromissos 

feitos há dez anos para triplicar sua rede de áreas protegidas. Madagascar também anunciou uma 

abordagem "tolerância zero" na luta contra o comércio ilegal de animais silvestres e pediu apoio 

internacional para alcançar este objetivo.  

A África do Sul, anfitriã do Congresso Mundial de Parques da IUCN em 2003, comprometeu-se a tripicar a 

proteção dos oceanos nos próximos 10 anos. 

NOTA: Os países africanos acima foram os únicos que fizeram promessas até esta data.  

 

As indicações para os Prêmios de Conservação de Rinoceronte 2015 estão abertas.  Estão 

convidados para as indicações todos os estados africanos com ocorrência de rinoceronte, nas 

categorias:  Melhor Guarda-parque; Melhor Profissional da Conservação; Melhor Apoio Político 

& Jurídico; Melhor Pesquisa Científica & Tecnologia e Melhor Conscientização, Educação ou 

Financiamento. A categoria adicional Jovens Especiais homenageia jovens que atuam contra a 

caça ilegal.  

Os Prêmios são realizados anualmente desde 2012 e servem para reconhecer essas pessoas e 

organizações incríveis que se esforçaram para proteger a população de rinocerontes africanos. 

Cada ação, não importa quão grande ou pequena, contribui para a conservação integral destes 

animais majestosos. 

PROCURAM-SE INDICAÇÕES PARA OS HERÓIS DA CONSERVAÇÃO 

DE RINOCERONTES 
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Os patrocinadores, Carl Zeiss Sports Optics GmbH do Grupo ZEISS, e a senhora Xiaoyang Yu, 

Sócia Fundadora da China New Enterprise Investment (CNEI), estão ansiosos para receber 

candidaturas de toda a África. O Dr. Larry Hansen, fundador do prêmio, iniciou a abertura das 

nomeações afirmando que: “Queremos prestar homenagens aos indivíduos e às organizações 

que estão nos ajudando a destacar a situação dos rinocerontes, aumentando a captura e 

julgamento dos caçadores, reduzindo a demanda por chifre de rinoceronte e protegendo a 

espécie da extinção”. 

A cerimônia de premiação será realizada no dia 27 de julho e será realizada em colaboração com 

o Departamento de Assuntos Ambientais da África do Sul e a Associação Guarda-parques da 

África (Game Rangers' Association of Africa - GRAA) - uma organização sem fins lucrativos com 

mais de 1500 filiados em toda a África, muitos dos quais são guarda-parques ativos em atividades 

de combate à caça. 

Sua Alteza o Príncipe Albert II de Mônaco é o Patrono da Rhino Conservation Initiative e dos 

Prêmios de Conservação do Rinoceronte, uma pessoa comprometida com a proteção de espécies 

criticamente em perigo de extinção, através do apoio de sua Fundação para vários projetos de 

preservação. Príncipe Albert estará presente na cerimônia de premiação de 2015 e vai fazer o 

discurso principal. 

As indicações podem ser feitas pelo nome de qualquer pessoa e/ou organização que tem 

desempenhado um papel na conservação de rinocerontes, em qualquer escala. Os formulários 

de indicação podem ser solicitados à Janyce Dalziel (janyce@currintevents.co.za), ou baixados 

no site www.gameranger.org. O site www.rhinoawards.org vai estar pronto em breve, onde os 

formulários de indicação também estarão disponíveis. Uma vez que as indicações se encerrarão 

no dia 1 de junho de 2015, uma comissão executiva vai avaliar todas as candidaturas e elaborar 

uma pequena lista a partir da qual os vencedores serão escolhidos. Um grupo de jurados irá, em 

seguida, identificar os vencedores e finalistas em cada categoria. 

"A conservação da natureza é um problema global relativo à proteção das espécies e dos seus 

habitats locais. A conservação da natureza é gerida e organizada por pessoas dedicadas, 

dinâmicas," diz o Dr. Winfried Scherle, chefe-executivo da Carl Zeiss Sports Optics. É essencial 

que estes heróis de conservação sejam reconhecidos por seus esforços, sacrifícios e dedicação 

em proteger o rinoceronte. 

Deve assegurar-se que os verdadeiros heróis na luta contra a caça ilegal de rinocerontes sejam 

indicados e, posteriormente homenageados por suas contribuições para a guerra da África 

contra a caça ilegal de rinocerontes. Nunca haverá reembolso para a dívida que devemos a esses 

dedicados e corajosos conservacionistas e suas famílias. 

 

 
Agradeço do fundo do coração por todo o trabalho que você vem 

fazendo. – Você é amada e apreciada por muitas pessoas. Deus 

abençoe a todos.  

 

Jeanine Grobbelaar 
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A Associação de Guarda-parques da África (Game Rangers’ Association of Africa - GRAA) lamenta a 

perda de nosso querido patrono, Dr. Ian Player. Ele morreu em paz em sua casa, cercado por sua 

família amorosa no dia 30 de novembro de 2014 aos 87 anos. 

Dr. Ian Player é um dos guarda-parques de campo mais reconhecidos no mundo hoje, que começou a 

trabalhar para o Conselho do Natal Parks em 1952. Sua luta para salvar o rinoceronte branco da 

extinção está bem documentada junto com o incrível 

trabalho que ele fez para garantir a proteção de nossas 

áreas selvagens remotas. Nenhum tributo pode ser feito de 

um homem da posição de justiça do Dr. Player. Seu legado é 

infinito, sua influência, imensurável, o seu exemplo, 

incomparável. Os guarda- parques da África perderam um 

mentor, uma figura paterna e o membro mais especial da 

nossa família de guarda- parques. Não perdemos a vontade 

de continuar o seu trabalho incrível. A responsabilidade foi 

entregue; nós não vamos te 

decepcionar. Prestamos homenagem a Ann 

Player, que estava ao lado de Ian em cada passo de sua incrível jornada no rio da vida. Nossos 

pensamentos estão com Ann e Amyas, com a filha Jessica, e suas famílias neste momento. Mais 

pensamentos estão com a família, como resultado do recente falecimento de seu filho Kenneth no mês 

passado. 

Enquanto Ian não está mais conosco em pessoa, ele sempre permanecerá conosco em espírito. É seu 

exemplo que nos motiva a nunca desistir do nosso objetivo de garantir que o rugido do leão africano 

seja ouvido pelos filhos dos filhos dos nossos filhos e para sempre. Isto é ecoado nas palavras dele, 

onde ele declarou: "Cabe a cada sul-africano garantir que permaneçamos firmes contra as terríveis 

forças do mal que nos ameaçam, e que nós protejamos e nutramos nosso rinoceronte, vida selvagem, 

parques, reservas de caça privadas e ranchos de caça. Nós ficaremos sujeitos à ira dos  

nossos filhos, netos e do mundo, se falharmos nesta tarefa dada por Deus. " 

Hamba Kahle Madolo. 
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Europa 

Florin Halastauan 

Representante Regional da Europa & Membro da Associação de Guarda-parques da Romênia 
Florin_hombre@yahoo.com 

A Assembléia Geral dos Guarda-parques Suíços 

ocorreu em 27 de março de 2015, no Lago de 

Hallwil.  Foi constatado que esta Associação 

Profissional para guarda-parques, funcionários 

e gestores de áreas protegidas suíços cresceu 

significativamente nos últimos anos. 

A Associação Suíça de Guarda-parques foi 

fundada há sete anos com 18 pessoas, que foram 

os primeiros graduados da nova formação para 

se tornar Guarda-parque. Agora, no dia da 

Assembleia Geral deste ano, a associação 

contava com exatamente 200 membros de todas 

as quatro partes do país. Na Suíça existe no 

momento apenas um Parque Nacional (fundado 

há 100 anos). O governo suíço não está 

trabalhando para estabelecer um segundo 

PARNA nos próximos anos. 

A assembleia geral foi realizada com a presença 

de 60 pessoas no lago Hallwileresee. O serviço 

da guarda-parque local, que é responsável 

pelas informações e supervisão na área 

protegida está agora na quinta temporada. O 

encontro mesmo e a posterior recepção 

foram realizados na MS Seetal pela 

companhia de navegação Lake Hallwil. 

Também houve uma delegação da Alemanha 

sob a liderança de Frank Grütz, presidente 

da Associação Alemã de Guarda-parques. 

Programa Guarda-parque Mirim bem-

sucedido  

Desde 2011 a Associação mantém um 

programa de educação ambiental. Hoje já há 

130 crianças e jovens em seis regiões 

participando regularmente do programa 

Guarda-parque Mirim que é oferecido 

durante todo o ano. Um projeto com grande 

sucesso sustentável, o que impressiona, faz 

sentido e será expandido. 

Na reunião, o Presidente dos Guarda-

parques suíços, Thomas Herren apontou os 

desafios que a Associação tem para afrontar 

nos próximos anos. Então está prevista a 

criação de postos, o que alivia a Gestão dos 

Guarda-parques Suíços, que estão 

trabalhando como voluntários. Além disso, o 

reconhecimento por parte do Estado suíço 

da profissão Guarda-parque é um grande 

objetivo para os próximos anos. 

Já há uma comissão organizadora nos 

preparativos para o primeiro grande dia 

Mundial do Guarda-parque na Suíça, a ser 

realizado em 31 de julho de 2016 na arena 

ambiental em Spreitenbach, perto de 

Zurique. Este será um grande dia para 

celebrar todos os Guarda-parques do 

Mundo e relembrar todos os nossos colegas 

mortos em serviço. O Presidente da FIG 

Sean Wilmore nos deu essa grande ideia no 

Seminário Europeu de Guarda-parques, na 

Croácia no ano passado. Juntos somos mais 

fortes! 

200 Guarda-parques suíços 

juntos à bordo 
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Continuação… 

No segundo dia da reunião, os 

Guarda-parques caminharam 

ao longo da área protegida do 

lago, visitaram Schloss Hallwyl  

e a oficina de idade da pedra 

Boniswil. 

 Congresso do serviço de 

Guarda-parque Alemão em 

18-20 de Março de 2015 no 

Parque Nacional Harz 

 

Tópico: O regresso do lince e do lobo - um 

novo desafio para a proteção da natureza 

Mais de 140 guarda-parques da Alemanha, Suíça, 

Áustria e República Checa reuniram-se durante 

três dias no congresso anual, realizado no Parque 

Nacional Harz. Eles renovaram relacionamentos, 

conversaram sobre os desafios crescentes e a 

reputação dos guarda-parques nos Parques e na 

sociedade. 

Um ponto importante da discussão foi o novo 

curso de bacharelado oferecido pela Faculdade 

de Sustentabilidade em Eberswalde. De agora 

em diante, a cada ano, cerca de 15 alunos podem 

iniciar esta graduação com o objetivo de se 

tornar um "Guarda-parque". 

No segundo dia, algumas apresentações com 

foco no "Retorno do lince e do lobo" e os novos 

desafios foram temas centrais. Algumas pessoas 

têm medo destes animais por causa dos padrões 

europeus de grandes predadores. Os pastores 

estão preocupados com suas ovelhas e não são 

todos caçadores que acolherão os lobos 

calorosamente. No entanto, os lobos estão se 

espalhando amplamente e conquistando novas 

áreas na Alemanha, particularmente antigas 

áreas de treinamento militar. Claro que de vez 

em quando você pode encontrar lobos que foram 

caçados de forma ilegal. Até agora, o retorno do 

lince só é bem sucedido em áreas protegidas 

como o Parque Nacional de Harz. Fora das 

fronteiras do parque eles são mortos, embora 

isso seja contra a lei. Após estas apresentações 

contagiosas, um destaque que ocorre em todo 

congresso de guarda-parque aconteceu: O 

jantar com especialidades gastronômicas de 

todas as regiões de origem dos guarda-

parques. Os pratos foram um verdadeiro 

banquete tanto para os olhos quanto para 

paladar.  

No terceiro e último dia, os guarda-parques do 

Parque Nacional Harz organizaram 3 saídas de 

campo: uma para as florestas de faias antigas, 

uma para a lendária montanha "Brocken" e 

outra para ver os linces. Afinal, os guarda-

parques de Harz fizeram um excelente trabalho! 

E agora nós estamos aguardando 2016 com os 

22. O Congresso irá ser sediado no recém-

criado Parque Nacional Black Forest. Mas há um 

desejo: gostarimos de dar boas-vindas aos 

guarda-parques da França, Polônia, Dinamarca 

... Por toda a Europa e em todo o mundo 

estamos trabalhando em diferentes culturas, 

mas com o mesmo objetivo: a preservação 

dessa maravilhosa biodiversidade.  

 Roland Schulz & Marina Delzer 
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Em março, a convite e com o apoio de Linda Bennt,  agente 

de relações internacionais do National Park Service, o 

guarda-parque Florin Halastauan - AR Romênia, participou 

de um programa de treinamento no Parque Nacional  

Grand Canyon, na Divisão de Interpretação e 

comunicação, com a equipe de guarda-parques e  realizou 

diversas atividades e treinamentos específicos. 
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America do Norte 

Jeff Ohlfs 

Representante Regional da América do Norte & Membro da  PLEA, ANPR, CSPRA, 

e PRAC 

deserttraveler2@roadrunner.com 

CSPRA 

Cabrillo Statue Night 

Parabéns Sean Willmore pelo recente 

casamento. Em março, participei da 

Conferência dos Parques da Califórnia, que é o 

encontro profissional da PRAC e CSPRA. Ela foi 

realizada em San Diego e participaram mais de 

100 guarda-parques de cerca de 30 agencias 

da California, Havaí e Oregon. Foi um evento 

maravilhoso com um jantar no Farol Point 

Loma, no Monumento Nacional Cabrillo, com 

vista para a Baía de San Diego.  O locutor do 

banquete era o defensor da vida selvagem 

Joan Embery, que levou uma meia dúzia de 

suas criaturas favoritas.    

Lembrando novamente, as eleições ocorrerão 

no próximo Congresso Mundial de Guarda-

parques. Eu estarei finalizando meu mandato. 

Assim, todos os membros norte-americanos 

precisam considerar alguém de sua associação 

para tentar ser o Representante Regional da 

América do Norte no conselho da FIG. Se 

alguém tiver interesse ou dúvidas sobre a 

posição, por favor, entre em contato comigo. 

Um bom verão a todos! 
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Oceania 

Peter Cleary 

Representante Regional da Oceania & Membro da Victorian Rangers Association 
pcleary@penguins.org.au 

Olá….. 

É verão na Oceania e para a maioria é nossa alta 

temporada, com muitos visitantes em nossos 

parques e animais em seus ciclos de reprodução. 

A continuidade do impulso do Congresso Mundial 

de Parques da UICN em Novembro tem sido uma 

alta prioridade. Relatórios de colegas 

patrocinados começaram a fluir e ser distribuídos. 

O emparelhamento de novas associações com as 

Associações que operam de forma eficaz será o 

desafio contínuo de fornecer apoio e experiência 

quando necessário. 

Estão sendo tomadas várias medidas para 

garantir que contatos sejam fortalecidos e existem 

planos para futuras iniciativas. Ligações pelo 

Skype com a New Zealand Recreation Association 

e uma série de e-mails com guarda-parques da 

Papua 

Nova Guiné e Camboja são 

algumas atividades realizadas recentemente. Os 

planos também estão em andamento para uma 

arrecadação de fundos da Fundação TGL em um 

restaurante em Sydney para gerar um pouco mais 

de interesse na região. 

Houve programas de desenvolvimento 

profissional e tutoria com guarda-parques 

indígenas viajando de um lado do país para o 

outro. Grant Stewart foi visto como um jovem líder 

capaz e ele abraçou a oportunidade que lhe foi 

apresentada impressionando todos os envolvidos. 

Um candidato excelente e os resultados que 

ele prevê no retorno ao seu país após este 

programa será de grande valor. 

A reunião da FIG Oceania ocorrerá em Phillip 

Island em 30 de julho. Acontecerá 

concomitantemente com alguns workshops de 

liderança, apresentações de pesquisadores 

especialistas e visitas in loco em um dos 

principais destinos de ecoturismo da Austrália. 

A reunião se encerrará com uma arrecadação 

de fundos da Thin Green Line no Dia Mundial 

do Guarda-parque, com muitos guardas de 

toda a região participando. Este show de 

conexão e apoio irá adicionar créditos ao que 

a FIG está tentando alcançar no mundo todo. 

 

A FIG Oceania torce para permanecer ativa e 

produzir os resultados que valem a pena. 

Espero encontrá-lo em uma área protegida em 

algum lugar ............. 

Pete 
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Associações Membro & Outros Informes 

Atualização sobre o Congresso Mundial 
de Guarda-parques de 2016 

Bob Krumenaker  

Presidente do Congresso Mundial do Guarda-parque 

bob.wrc8@gmail.com 

 

A Comissão Organizadora do Congresso Mundial 

de Guarda-parques (COCMG) da Associação de 

Nacional de Guarda Parques dos EUA (ANPR) tem o 

prazer de anunciar que o website do Congresso 

Mundial de Guarda-parques (CMG) está pronto e 

funcionando e nós estamos esperando para abrir as 

inscrições on-line no início de maio . Você pode 

chegar ao CMG online em 

www.worldrangercongressusa.com ou através de 

um link no site da ANPR (www.anpr.org) ou no site 

da FIG (www.internationalrangers.org/world-

ranger-congress). 

A COCMG está à 

procura de conteúdo 

da web a partir de 

participantes antigos 

e futuros 

participantes 

potenciais para o 

CMG. Gostaria de 

compartilhar 

imagens boas ou 

histórias 

inspiradoras de 

CMG anteriores? 

Quais as informações que você gostaria de ver on-

line sobre a próxima CMG? Por favor, envie suas 

sugestões para o webmaster Jamie Richards em 

jamie.wrc8@gmail.com. Tenha em mente que o 

programa e palestrantes ainda não estão definidos, 

nem os passeios que ocorrerão antes e depois do 

Congresso. Mas verifique regularmente o site que 

esta informação está por vir! 

 

Arrecadação 

O financiamento para o Congresso Mundial de 

Guarda-parques - o maior evento que a ANPR já 

fez - é um foco importante dos esforços da 

COCMG. O Plano de Captação de Recursos do 

CMG está pronto e já começamos a colocá-lo em 

prática.  

 

Visando ser estratégica e orientada nossa 

captação de 

recursos, a COCMG 

traçou as estratégias 

mais eficazes para 

abordar 

potenciais 

financiadores. 

Nosso objetivo é 

concentrar-se em 

contatos que são 

mais propensos a 

gerar resultados, 

evitando pedidos 

duplicados para os 

mesmos 

financiadores 

potenciais. Como você deve 

saber, uma captação de recursos eficaz é baseada 

em relacionamentos, e precisamos da sua ajuda 

para estabelecer e fortalecer relacionamentos 

com as pessoas e organizações que poderiam 

apoiar o CMG. Por favor, pense em desenvolver 
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uma lista de pessoas que você conhece. 

Observe as pessoas da lista que são 

apaixonados por guarda-parques, conservação 

e/ou parques nacionais. Quem (se houver) entre 

eles é capaz de fazer uma contribuição 

financeira substancial para o CMG? Pode ser 

que ninguém pediu apoio a eles ainda. 

Enquanto a maioria de captação de recursos irá 

ocorrer nos EUA, você pode saber de fontes em 

SUA nação que seriam apaixonadas em apoiar 

guarda-parques - e, em particular, ajudando 

guarda-parques de países em desenvolvimento 

a participar do CMP. 

Além disso, é altamente provável que você e 

outros membros guarda-parques saibam sobre 

empresas, fundações e outros financiadores que 

poderiam apoiar o CMG. Estamos também à 

procura de informações sobre essas 

organizações - particularmente aquelas com 

quem você tem uma conexão direta. 

Se você conhece pessoas que podem ser 

capazes de ajudar a financiar o CMG, incluindo 

alguém em uma empresa ou organização, entre 

em contato com o Chefe da Seção de Finanças 

Bruce McKeeman em bruce.wrc8@gmail.com 

para nos ajudar a determinar a melhor maneira 

de chegar a estes potenciais financiadores. Ao 

enviar seus contatos para Bruce, você vai 

permitir a coordenação de arrecadação de 

fundos e acompanhamento dos contatos pela 

COCMG. 

Em seguida, queremos trabalhar com você para 

determinar a melhor maneira de chegar nos 

seus contatos. Por exemplo, a COCMG pode: 1) 

fornecer-lhe material de apoio sobre o CMG e 

opções de financiamento, 2) trabalhar na 

arrecadação de fundos com você em uma 

abordagem conjunta, ou 3) você entra em 

contato e apresenta-os ao nosso captador de 

recursos, que pode então continuar o trabalho. 

Crowdsourcing 

A Campanha de Arrecadação de Fundos do 

CMG também inclui um componente de 

crowdsourcing  para que guarda-parques de 

países em desenvolvimento possam participar 

do Congresso. A campanha no website 

Continued… 

causes.com permite que qualquer um patrocine 

um participante do CMG.  Para ajudar a divulgar a 

campanha de crowdsourcing, estamos pedindo 

que todos guarda-parques compartilhem o link 

www.causes.com/campaigns/84845 no Facebook, 

Twitter, Instagram e outras mídias sociais. Por 

favor, deixe suas redes sociais saberem que a 

campanha do CMG está pronta e funcionando e 

peça a seus amigos que contribuam com a 

doação. E se você já particiou do CMG no 

passado, use o endereço web causes.com para 

postar depoimentos sobre a sua experiência. 

Seu Apoio 

Outra forma de você apoiar o Congresso Mundial 

de Guarda-parques é enviando uma doação 

diretamente para a COCMG. Sugerimos que, 

depois de apoiar a campanha anual de doações 

para as operações da sua associação de guarda-

parque, você também doe para a COCMG. A 

COCMG é parte ANPR e qualquer doação seria 

considerada como potencialmente dedutível de 

impostos (pelo menos nos EUA). Os cheques 

devem ser direcionados para ANPR-WRC em 

moeda americana e enviados para Bruce 

McKeeman em 2359 Desert Willow Drive, 

Prescott, AZ 86301 EUA. 

Programa de Milhas 

À procura de mais opções para apoiar o CMG? 

Você também pode doar milhas de passagens 

aéreas para apoiar o traslado de participantes de 

países em desenvolvimento. Por favor, informe 

Bruce McKeeman que você está disposto a doar 

milhas, e fornecer o número de milhas e o nome 

da(s) companhia aérea (s). A COCMG irá 

trabalhar com você para coordenar o momento da 

sua doação. 

Friends Groups 

A COCMG também fez uma apresentação para a 

US Friends Alliance solicitando que os grupos 

amigos de Parques reflitam sobre patrocinar 

participantes para o CMG a partir de parques 

irmãos. Nós encorajamos que todos os guarda-

parques perguntem a seus grupos amigos e 

outros parceiros para patrocinar delegados de 
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seu parque ou seu parque(s) irmã. Muitos grupos Amigos consideram apenas as doações para projetos 

pedidos pelo parque; se você influenciar o pedido do seu parque ao seu grupo Amigos, por favor, 

considere a adição do CMG para a lista de pedidos. 

A COCMG pode fornecer informações para que você possa proceder com o pedido de suporte para o 

participante do CMG, se você precisar. Nós estimamos que custará entre 3 a 4 mil dólares americanos 

para cada guarda-parque internacional participar do CMG. Isso cobriria vistos, passagens aéreas, 

transporte de ida e volta do Aeroporto Internacional de Denver para o local, em Estes Park Colorado, 

inscrição no Congresso, refeições e alojamento. 

Desde já agradecemos sua ajuda. Estamos ansiosos para um grande Congresso Mundial de Guarda-

parques e precisamos do seu apoio para torná-lo um sucesso. 
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Roger Cole 

Gestor de Áreas Rurais 

Associação do Reino Unido. 

 

 

Guarda-parques do Langdon Hills Country Park 

levantaram recentemente cerca de 400 libras em 

apoio a causa mundial do guarda-parque.  

O dinheiro foi levantado por meio de uma série 

de iniciativas, desde “corridas na lama” 

patrocinadas até passeios à noite "Glow-in-the-

dark" e fabricação/venda de esculturas em 

madeira. 

Na esquerda, o guarda-parque Tom Heenan e o 

guarda-parque Sênior Nick Stanley fazendo a 

entrega para mim (Roger Cole - Eu tenho o boné e 

o distintivo da FIG). 

Ambos estão com o Thurrock Council Ranger 

Service (Langdon Hills Country Park, em Essex). 

(O outro cara na foto é Gareth Winn, o Parque 

Regional de Lee Valley) 

 Roger Cole 
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Associações Membros & Outros Informes 

Portugal 

XVIII Encontro Nacional de Vigilantes da Natureza - XII Jornadas Técnicas 
Monitorização Ambiental, de Espécies e Habitats 

Vigilantes da Natureza 40 anos ao serviço da Conservação 

da Natureza As Jornadas Técnicas realizaram-se com a 

participação activa de todos os presentes, abrindo novas 

expectativas, novos horizontes, tendo propiciado um 

diálogo crítico, criativo e construtivo sobre os temas 

abordados. Evidenciou-se um grande interesse em relação 

às temáticas tratadas, existindo uma consciencialização dos 

perigos que a poluição e a degradação ambiental 

constituem para a Conservação da Natureza. Existe um 

entendimento generalizado da necessidade de proteger os 

elementos naturais, recursos de inestimável importância 

para a preservação da vida na terra. Concluiu-se que a 

variedade climática e hidrológica existente em Portugal 

determina a existência de ecossistemas com condições 

físico-químicas e geológicas singulares e com importantes 

componentes de flora e fauna. O crescente aumento das 

pressões ambientais derivadas de numerosas fontes como 

as alterações climáticas, a contaminação dos solos, a 

proliferação de espécies invasoras, a perda e fragmentação 

de habitats e a poluição dos nossos recursos hídricos 

atingem valores preocupantes. A monitorização ambiental, 

de espécies e habitats, resulta da recolha periódica e 

organizada de dados recolhidos, seguida de uma análise 

sistemática da informação reunida. Esta informação permite-

nos a obtenção de mais conhecimentos sobre a 

Biodiversidade, através de inventários de fauna e flora o que 

poderá proporcionar a definição de áreas prioritárias para a 

conservação da natureza, a formação de novas áreas 

classificadas e de corredores ecológicos. Nestes últimos 40 

anos muita coisa mudou na Conservação 

da Natureza em Portugal. A rede nacional 

de áreas protegidas, as competências e 

atribuições das entidades com 

responsabilidades na Conservação da 

Natureza mudaram muito desde 1975. 2 

Modificaram-se as responsabilidades e 

compromissos internacionais. Mudou o 

Mundo em que vivemos. Alterou-se a 

tomada de consciência sobre a 

importância e os comprometimentos que 

se colocam à sociedade relativamente à 

Conservação da Natureza. As entidades 

com competências na área do ambiente 

cresceram, ganharam territórios e mais 

atribuições. Dos 188 Vigilantes da 

Natureza existentes no ICN (Instituto da 

Conservação da Natureza) em 1999 

restam 120 em 2015, para fiscalizar 21,7% 

do país, enquanto o restante território 

nacional é fiscalizado por 56 Vigilantes da 

Natureza das CCDR (Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento 

Regional) e APA (Agência Portuguesa do 

Ambiente). A conservação do Património 

Natural, da Biodiversidade e da Paisagem 

são o garante da preservação de uma 

parte estruturante da nossa Identidade 

Nacional. As Áreas Classificadas, o Parque 
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Nacional, os Parques Naturais, as Reservas 

Naturais e o património natural fazem parte da 

nossa herança colectiva, sendo a escassez de 

Vigilantes da Natureza uma das grandes ameaças 

que enfrentam. Apesar das dificuldades que os 

Vigilantes da Natureza sempre encararam, 

consideramos existirem razões para festejar os 40 

anos de existência da profissão. Os Vigilantes da 

Natureza têm como missão a preservação das 

Áreas Naturais e a protecção do Meio Ambiente. 

Estes profissionais são a peça vital para a 

protecção da Natureza devido ao seu 

conhecimento do terreno e dos habitats, sendo o 

reconhecimento da sua missão por parte das 

populações uma mais-valia para a resolução de 

muitos dos problemas que afectam o meio 

ambiente. O Dia Nacional do Vigilante da 

Natureza é um dia dedicado ao reconhecimento 

do árduo trabalho a que estes profissionais se 

dedicam de corpo e alma, suportando as 

inclemências do tempo e da natureza, 

enfrentando com coragem a sua missão de 

salvaguarda do Ambiente. O Dia Nacional do 

Vigilante da Natureza é um dia de esperança de 

um futuro melhor para a profissão e para a 

preservação da Natureza! 3 Cronologia do 

evento: A sessão de abertura do XVIII Encontro 

Nacional de Vigilantes da Natureza - XII Jornadas 

Técnicas realizou-se com o discurso de Boas 

Vindas do Presidente da APGVN – Associação 

Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza, 

Francisco Correia, e do Doutor Nuno Grade, 

Chefe de Divisão de Gestão Operacional e 

Fiscalização (DGOF) do Departamento de 

Conservação da Natureza e Florestas do Algarve. 

O Presidente da APGVN efectuou a leitura da 

mensagem de saudações enviada pela Direcção 

Nacional da Federação Nacional dos Sindicatos 

dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. 

Deu-se início às palestras! A primeira 

apresentação esteve a cargo dos Vigilantes da 

Natureza Paulo Cabrita – “Monitorização do 

Plantago almogravensis no PNSACV”, Pedro 

Alverca “Monitorização do Falcão Peregrino 

Falco Peregrinus no PNSACV” e Vitor Casalinho 

“Gralha-de-BicoVermelho”. O Vigilante da 

Natureza João Correia apresentou a palestra 

denominada “A Perdiz-doMar no Estuário do 

Tejo”. “Monitorizações realizadas no PNVG – 

Parque Natural do Vale do Guadiana” foi a 

apresentação efetuada pelas Vigilantes da 

Natureza Célia Medeiros e Eunice Pereira. O 

Vigilante da Natureza António Frazão apresentou 

o tema “Monitorização da PerdizVermelha no 

Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros”. A 

Doutora Ana Cordeiro expôs o tema “Monitorização 

de impactes de um parque eólico na avifauna e 

implementação de um plano de medidas de 

mitigação e compensação”. O Doutor João Castro, 

da Universidade de Évora, apresentou o tema 

“Estudo do percebe e das áreas de reserva marinha 

do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina”. O Doutor José Lino Costa, da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa, efetuou uma 

apresentação denominada “Os peixes no estuário 

do Mira”. A Doutora Rita Alcazar, da LPN - Liga para 

a Proteção da Natureza, apresentou o tema 

“Charcos mediterrânicos temporários”. 4 Realizou-

se a homenagem ao Vigilante da Natureza António 

João Severo pela sua dedicação à profissão e à 

Conservação da Natureza. É com muito orgulho que 

temos como companheiro este profissional que 

prestou com grande empenho e devoção a sua 

missão de protector da Natureza. O nosso muito 

obrigado por seres Vigilante da Natureza! Após o 

jantar os participantes no XVIII Encontro Nacional 

de Vigilantes da Natureza foram brindados com a 

magnífica actuação do Grupo Coral de Vila Nova de 

Mil Fontes que elevou o Cante Alentejano à sua 

máxima expressão. O Vigilante da Natureza David 

Carvalho encantou todos os presentes com a 

demonstração dos seus dotes de executante do 

Cante Alentejano. No Dia 2 de Fevereiro, realizou-se 

a Sessão Comemorativa do Dia Nacional do 

Vigilante da Natureza e do Dia Mundial das Zonas 

Húmidas, com a abertura do evento a ser efectuada 

pela Engenheira Paula Sarmento, Presidente do 

ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 

Florestas, seguida do comunicação do Presidente da 

APGVN – Associação Portuguesa de Guardas e 

Vigilantes da Natureza e por último a explanação do 

Doutor José Alberto Guerreiro, Presidente da 

Câmara Municipal de Odemira. O presidente da 

APGVN fez uma retrospectiva dos 40 anos da 

profissão de Vigilante da Natureza em Portugal. O 

Doutor João Carlos Farinha, Chefe de Divisão de 

Valorização de Áreas Classificadas (DVAC) do 

ICNF, fez uma breve referência ao Dia Mundial das 

Zonas Húmidas e efectuou a apresentação do 

projecto “Natural.pt”. Terminando a Sessão 

Comemorativa com a apresentação da Professora 

Doutora Helena Adão, da Universidade de Évora, 

abordando o tema “O Estuário do Mira”. Seguiu-se 

o Almoço Comemorativo do Dia Nacional do 

Vigilante da Natureza e de seguida a saída de 

campo a um charco mediterrânico, acompanhada 

por Cientistas da Universidade de Évora. 

Terminando o evento com a visita ao Cabo Sardão. 
APGVN 
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DIRETORIA DA FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE GUARDA-PARQUES  
 

 

A lista a seguir é somente para uma citação rápida e não inclui os nomes 

de associações de Guarda-parques individuais.  

Para uma lista completa das associações membro, por favor, veja 

www.internationalrangers.org/members.  

Informações adicionais sobre associações em particular, por favor, dirija-

se para seus respectivos websites ou entre em contato com a Secretária 

da FIG.  

 

 DIRETORIA 

Presidente Sean Willmore Austrália president@internationalrangers.org 

Vice-Presidente Wayne Lotter Tanzânia wayne@pamsfoundation.org 

Tesoureira Meg Weesner Estados Unidos treasurer@internationalrangers.org 

Secretária Tegan Burton Austrália secretary@internationalrangers.org 

REPRESENTANTES REGIONAIS 

África Chris Galliers África do Sul chrisgalliers@gameranger.co.za 

Asia Yong-Seok Shin Coréia npars@hanmail.net 

América Central Cesar Augusto Flores Lopez Guatemala Titinoflores2000@yahoo.com 

Europa Florin Halastauan Romênia Florin_hombre@yahoo.com 

América do Norte Jeff Ohlfs Estados Unidos deserttraveler2@roadrunner.com 

Oceania Peter Cleary Austrália pcleary@penguins.org.au 

América do Sul Vago Candidate-se, caso haja interesse 

EX-PRESIDENTES 

Ex-Presidente Gordon Miller Inglaterra irfhq@gmail.com 

Ex-Presidente Rick Smith Estados Unidos rsmith0921@comcast.net 

Ex-Presidente David Zeller África do Sul zeller.irf@gmail.com 

Ex-Presidente Deanne Adams Estados Unidos irfdeanne@aol.com 

LÍDERES do STAFF & COMMITTEE  

Thin Green Line Nicola Potger Austrália executivepa@internationalrangers.org 

Guarda-parque Vago Candidate-se, caso haja interesse 

Website Lucas Habib Canadá webteam@internationalrangers.org 

Marketing Vago Candidate-se, caso haja interesse 

Pagamentos Colin Dilcock Inglaterra cdilcock@supanet.com 

Tradução Osvaldo Barassi Chile/Brasil o_barassi@yahoo.es 

Prêmios Sean Willmore Austrália president@internationalrangers.org 

Guarda-Parques sem Fronteiras  Jay Wells Estados Unidos jaywells@methownet.com 

Desenvolvimento Juvenil Michal Skalka Republica Checa skalka.michal@seznam.cz 

GANHADORES DO PRÊMIO JOVEM CONSERVACIONISTA  

2012 Elisângela Sales Dos Santos Brasil elisangela@actbrasil.org.br 

2011 Héctor Antonio Caymaris Uruguai caymaris@gmail.com 

2010 Alasdair Harris Escócia/Madagascar al@blueventures.org 

2008 Edwin Sabuhoro Luanda esabuhoro@rwandaecotours.com 

2006 Christian Teran Equador cteran2@yahoo.es 

 

 


