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PROMOVER O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 
E A COOPERAÇÃO PARA REDUZIR O COMÉRCIO ILEGAL 

DA FAUNA E DA FLORA SELVAGENS NA ÁFRICA CENTRAL



A ferramenta AFRICA-TWIX (acrônimo inglês para Troca de informações sobre o 
comércio da fauna e da flora Selvagens em África) foi desenvolvida para facilitar 
o compartilhamento de informações e a cooperação internacional entre os 
funcionários responsáveis pela aplicação das leis e as autoridades de gestão da 
CITES (Convenção sobre o comércio internacional das espécies da fauna e da flora selvagens 

ameaçadas de extinção), para reduzir o comércio ilegal da fauna e da flora selvagens 
em África central.

O continente africano é um dos maiores exportadores legal e ilegal de produtos ligados à fauna 
e flora selvagens do mundo. A maioria dos países africanos são signatários da CITES, no entanto 
muitos deles conhecem ainda altos índices de caça furtiva e comércio ilegal. A alta demanda dos 
consumidores da Ásia por muitos produtos ilícitos ligados à fauna e flora selvagens representa 
ainda um desafio para as ações de conservação, enquanto as agências nacionais responsáveis 
pela aplicação das leis são frequentemente prejudicadas pela falta de recursos e pela existência 
de barreiras administrativas transfronteiriças. Para que os esforços de detecção e persecução 
de crimes ligados as espécies selvagens sejam bem-sucedidos, a cooperação internacional e o 
compartilhamento de informações entre as agências de fiscalização são essenciais.

I N F O R M A T I O N S  D E  R E F E R E N C E 

O compartilhamento de informação e a cooperação 
dentro e entre as agências de aplicação das leis e as 
autoridades de gestão, tanto a nível nacional como 
internacional, são fundamentais na luta contra o crime 
organizado transnacional ligado à fauna e à flora 
selvagens. A plataforma AFRICA-TWIX ajuda os países 
participantes a cumprir suas obrigações enunciadas 
pela CITES, ajudando as Autoridades de gestão 
a organizar atividades de treinamento e reuniões 
conjuntas, e a compartilhar as informações relevantes 
relacionadas a criminalidade contra a fauna e a flora 
selvagens e ao comércio ilegal de espécies selvagens.

O sistema AFRICA-TWIX fornece aos usuários uma lista 
de difusão e vários recursos on-line, facilitando a troca 
rápida de informações, conhecimentos e experiências 
sobre a aplicação das leis ligadas ao comércio da fauna 
e da flora selvagens nos países participantes. Permitir 
que os usuários compartilhem informações de maneira 
rápida e fácil sobre fraudes emergentes ou atividades 
ilegais específicas pode determinar o sucesso de uma 
investigação.

A PLATAFORMA AFRICA-TWIX 

AFRICA-TWIX foi desenvolvido após o sucesso de uma plataforma 
similar em operação dentro da União Européia (UE). Além de uma 
lista de difusão, a plataforma EU-TWIX inclui um banco de dados, 
permitindo que os oficiais enviem dados de apreensões ligados à 
fauna e flora selvagens para acesso e análise por outros colegas.

AFRICA-TWIX também inclui o acesso a um site Internet dedicado, 
cujo objetivo é o registro dos delitos nacionais relacionados à CITES, e 
o fornecimento de ferramentas e informações para apoiar os esforços 
de aplicação das leis. Em breve, os funcionários terão acesso a 
esses registros, bem como a recursos relacionados à aplicação das 
leis, materiais de treinamento e diretórios, os quais permanecerão 
propriedade do organismo de aplicação das leis pertinentes.

Esperamos, num futuro próximo, integrar em AFRICA-TWIX um 
reforço das capacidades incluindo o apoio à identificação de espécies 
da fauna e da flora selvagens e seus derivados, a fim de ajudar nas 
investigações de crimes contra as espécies selvagens.

O  Q U E  É  A F R I C A - T W I X
P O R Q U E  É  N E C E S S Á R I O 

TRABALHAR NO COMÉRCIO DA

7-23 bilhôes €
valor anual estimado de comércio ilegal 
de espécies salvagens no mundo

200+ apreensōes
ligadas às espécies selvagens, 
registradas na plataforma

110+ funcionários
nomenados pelos governos para fazer 
parte da AFRICA-TWIX

MEMBROS AFRICA TWIX

AFRICA-TWIX está atualmente implementado 
em cinco países da África Central (Camarões, 
Congo, Gabão, República Democrática do 
Congo e República Centro-Africana) com uma 
plataforma similar em desenvolvimento para 
a Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral.

Oficiais elegíveis para participar incluem os 
funcionários da alfândega, das autoridades 
de gestão da CITES, dos serviços florestais 
e ligados à vida selvagem, da polícia, os 
promotores, os departamentos de justiça 
criminal e as organizações internacionais, 
como a INTERPOL e a Organização mundial de 
aduanas. 

Se você satisfaz esses critérios e deseja 
ter acesso, entre em contato conosco: 
contact@africa-twix.org +237 222 067 409

CONECTANDO OS 
RESPONSÁVEIS DA APLICAÇÃO 
DAS LEIS EM TODA A ÁFRICA 
CENTRAL 

extração de dados
base de dados sobre as 
apreensões de espécies 
selvagens agora em operação

monitoramento e análise 
analisa as tendências e os 
fluxos do comércio à medida 
que se desenvolvem 

a colaboração das autoridades
facilita a cooperação para lutar 
contra a criminalidade ligada ao 
tráfico de espécies selvagens 

O SITE INTERNET AFRICA-TWIX

aplicação das leis
6 investigações internacionais 

acionadas e / ou apoiadas

conectividade
800+ mensagens relacionadas à 

aplicação das leis circularam

!

treinamento
100+ funcionários treinados 

sobre as investigações sobre a 

criminalidade ligada ao tráfico de 

espécies selvagens

Pangolim não-identificado para venda numa feira de carne de caça nos Camarões

Apreensões de defesas de marfim, preparadas para estocagem no Gabão © WWF / James Morgan

 Durante os dois primeiros 
anos de operação :



Nos últimos anos, vários compromissos internacionais foram assumidos entre as nações africanas 
em relação à conservação da fauna e da flora selvagens, e ao comércio sustentável das espécies 
selvagens. ÁFRICA-TWIX é, em parte, uma resposta a tais recomendações e declarações regionais e 
internacionais, e um esforço para apoiar os signatários a cumprir suas obrigações e implementações.

As declarações que AFRICA-TWIX apoia incluem:

 9 Março de 2013: Declaração sobre o combate à caça furtiva na África Central dos ministros da 
Comunidade econômica dos Estados da África central em Yaoundé

 9 Fevereiro de 2014: Declaração da Conferência de Londres sobre o comércio ilegal da fauna e da 
flora selvagens

 9 Novembro de 2014: Declaração de Arusha
 9 Março de 2015: Declaração de Kasane sobre o comércio ilegal da fauna e da flora selvagens 
 9 Maio de 2015: Estratégia africana liderada pela Comissão da União Africana sobre o combate à 
exploração ilegal e o comércio ilegal da flora e da fauna selvagens na África

 9 2012–2017: COMIFAC, Plano de ação para o reforço da aplicação das leis nacionais sobre a fauna 
selvagem (PAPECALF)

 9 2016–2018: Plano de ação de Joanesburgo do Fórum sobre a cooperação China-África (FOCAC)

AFRICA-TWIX é a ilustração do provérbio africano que diz 
que se você quer ir rápido, melhor ir sozinho, mas se você 
quer ir longe, melhor ir juntos.“
John Kabange Mukubu , Alfândega da RDC

A P L I C A Ç Õ E S 

A S P I R A Ç Õ E S  
I N T E R N A C I O N A I S

APOIAR A APLICAÇÃO DAS LEIS ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO

O site AFRICA-TWIX permite aos usuários:

 9Extrair e analisar informações sobre apreensões + 
tendências sobre o comércio
 9Encontrar centros de resgate para re-hospedar 
espécies vivas 
 9Acessar os materiais de treinamento e guias de 
identificação sobre a fauna e a flora selvagens 
 9Consultar as leis e os regulamentos relevantes
 9Encontrar links para outros sites relacionados ao 
comércio da fauna e da flora selvagens

 9Acessar mensagens arquivadas da lista de difusão
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Um depósito de madeira na Rodovia Yaoundé Douala, Camarões

Monte Camarões no pôr do sol �

A abordagem TWIX demonstrou sua extensa capacidade de acionar e/ou apoiar ações tangíveis, 
impactantes e positivas de aplicação das leis sobre a fauna e a flora selvagens. Os países da 
Comunidade de desenvolvimento da África Austral (CDAA) expressaram oficialmente o seu interesse 
com a organização de uma oficina “CDAA-TWIX” em Novembro de 2016 durante a qual dez países da 
CDAA se comprometeram a implementar as atividades TWIX num futuro próximo. Discussões sobre 
algumas atividades TWIX na África Oriental estão em andamento.

DESENVOLVER NOSSO ALCANCE 

Elefante africano, Loxodonta africana © Richard Barrett / WWF-RU



NIGÉRIA 

Uma apreensão em Hong Kong de 7,3 toneladas 
de escamas de pangolim proveniente da Nigéria 
em julho de 2016 foi investigada em conjunto 
pelas autoridades aduaneiras de ambos os 
governos. ÁFRICA-TWIX facilitou a eficacidade da 
comunicação e da cooperação entre os funcionários 
relevantes, garantindo uma resposta rápida e eficaz 
das autoridades de aplicação das leis.

CAMARÕES  
4 TONELADAS DE ESCAMAS DE PANGOLIM  

Uma apreensão de 4 toneladas de escamas de pangolim em Hong Kong 
desencadeou uma investigação conjunta entre autoridades de aplicação 
das leis e de gestão nos Camarões e em Hong Kong. Os funcionários 
da alfândega nos Camarões obtiveram as informações de contato das 
autoridades relevantes em Hong Kong via AFRICA-TWIX, resultando em 
uma investigação colaborativa em um caso internacional de contrabando.

GABÃO 
207,7 KG DE MARFIM

Quando 41 peças de defesas de marfim marcadas a caminho 
para Nigéria, pesando 207,7 kg, foram apreendidas nos 
Camarões, o compartilhamento de informações em tempo 
real entre os oficiais da AFRICA-TWIX levou à detenção 
de 42 suspeitos de quatro nacionalidades (Nigéria, Togo, 
Camarões e Gabão). Os acusados foram apresentados ao 
tribunal mas uma rede potencial mais ampla continua sob 
investigação pelas autoridades responsáveis pela aplicação 
das leis nos Camarões e no Gabão.

7,3 TONELADAS DE 
ESCAMAS DE PANGOLIM

CAMARÕES  

Um importante traficante internacional da Nigéria foi preso em Bertoua, 
Camarões, com 12 defesas de marfim e 200 kg de escamas de pangolim 
gigante. Sua rede criminosa incluía a compra de produtos ilegais ligados 
à fauna e flora selvagens a caçadores ilegais no Congo e no Gabão, bem 
como a venda para comerciantes ilegais de origem chinesa e nigeriana 
em Yaoundé e Douala, Camarões. Informações sobre seus cúmplices 
conhecidos foram compartilhadas com os membros INTERPOL da rede 
AFRICA-TWIX para uma investigação mais aprofundada.

12 DEFESAS DE ELEFANTE 
200 KG DE ESCAMAS DE PANGOLIM 

I M P A C T O  D O  A F R  I  C  A  -  T  W  I  X 

I N V E S T I G A Ç Õ E S  E 
P R O C E D I M E N T O S  P E N A I S

CONGO
28 DEFESAS DE ELEFANTE 

Sete suspeitos traficantes de produtos ligados à fauna e 
flora selvagens, trabalhando em serviços locais de frete e 
na alfândega, foram presos graças ao compartilhamento de 
informações e uma colaboração pela AFRICA-TWIX, após a 
apreensão de 28 defesas de elefante em Bangkok no final 
de 2017. As investigações colaborativas da INTERPOL e das 
autoridades congolesas foram facilitadas pelas informações 
disponíveis em AFRICA-TWIX. Os processos judiciais estão 
em curso.



Esta publicação foi financiada pela Parceria contra a caça furtiva e o comércio 
ilegal da fauna e da flora selvagens (marfim e chifre de rinoceronte) na África 
e na Ásia, implementada pela GIZ em nome do Ministério Federal Alemão de 
Cooperação Econômica e de Desenvolvimento (BMZ) e do Ministério Federal 
do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear (BMU).

Hospedado pela COMIFAC, AFRICA-TWIX foi desenvolvido graças a uma 
colaboração entre a COMIFAC e TRAFFIC, e é administrada por TRAFFIC em 
nome dos organismos membros dos governos da área de distribuição e a 
seu pedido. Além do apoio do governo alemão, AFRICA-TWIX recebeu um 
financiamento do WWF França, do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA 
(USFWS) e da autoridade de gestão da CITES na Bélgica.

Para mais informações, por favor contactar: 
Responsável de projeto AFRICA-TWIX, TRAFFIC c/o Escritório regional da 
UICN para a África central, P.O.Box: 5506 Yaoundé,
Camarões

contact@africa-twix.org

Projeto gráfico: Marcus Cornthwaite
marcus.cornthwaite@traffic.org
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