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TOWARDS COOLER LOWLANDS

UPSLOPE

SPECIES ON THE MOVE
DUE TO CLIMATE CHANGE

O QUE ESTÁ EM JOGO
As espécies estão em movimento com as alterações climáticas. 
Nossos esforços de conservação tem de acompanhar este 
ritmo. Representar todas as espécies e ecossistemas em áreas 
de conservação é um desafio para as espécies em movimento. 
O cumprimento de metas nacionais de desenvolvimento 
e de metas internacionais compartilhadas depende de um 
planejamento eficaz e antecipado para espécies em movimento.

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?
Espécies estão movendo-se em resposta às alterações 
climáticas. Cada espécie tem uma tolerância climática 
única, e à medida que a temperatura e precipitação 
mudam, plantas e animais podem se mover para 
acompanhar o clima adequado.

Para escapar do aquecimento espécies estão movendo-
se para os topos de montanhas em busca de áreas mais 
frias.  Nas planícies, outras têm de percorrer distâncias 
mais longas para encontrar paisagens mais frescas. 

Este processo pode ocorrer por décadas, durante 
multiplas gerações de plantas e animais, mas já está 
acontecendo. Mudanças climáticas estão rearranjando 
a natureza, um processo que se acelera com a 
intensificação destas mudanças.

Nossa capacidade de atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), de combater as 
mudanças climáticas e conservar a natureza, são todos 
afetados por este movimento das espécies.
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COMO PODEMOS REAGIR? 
Para atingir os ODS, combater as alterações climáticas 
e conservar a natureza, precisamos nos planear para o 
movimento das espécies.

Os ODS que dependem da natureza, como o acesso à água 
doce e o rendimento do turismo, tem de ser capazes de 
se adaptar às condições naturais em mutação, a fim de 
proporcionar benefícios à sociedade. Representar todas as 
espécies e ecossistemas em áreas de conservação requer 
que compreendamos e planejemos a movimentação de 
espécies. Essas áreas de conservação centrais fornecem 
estabilidade e resiliência em sistemas naturais que ajudam 
a manter estoques de carbono e vegetação natural para 
combater as mudanças climáticas.

Para nos planejar para essas mudanças, precisamos 
entender a rapidez com que o clima mudará em diferentes 
partes do país, como as espécies responderão a essas 
mudanças, incluindo suas sensibilidades às mudanças, 
e igualmente entender como o movimento das espécies 
reorganizarão os ecossistemas.
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ESPÉCIES EM MOVIMENTO
Espécies estão movendo-se, em todo o mundo em 
resposta às mudanças climáticas (Pecl et al. 2017). 
Milhares de espécies já se moveram e milhões se 
movimentarão no futuro próximo.

Sob o cenário de altas mudanças climáticas, muitas 
espécies vão deslocar-se longas distâncias, enquanto 

que, sob cenários de baixas mudanças climáticas, 
os movimentos serão em distâncias mais curtas. 
Movimentos nas montanhas são geralmente em 
distâncias mais curtas do que o movimentos em 
planícies. Quão distante é o movimento das espécies 
depende da rapidez das mudanças climáticas e da 
sensibilidade das espécies às mudanças.

IUCN Status: Endangered
Population Trend: Decreasing

Modeled Habitat Change 
RCP2.6: 51.6% loss
RCP8.5: 87.6% loss

QUICK FACTS

CURRENT

HIGH CHANGE SCENARIO (RCP8.5)

LOW CHANGE SCENARIO (RCP2.6)

Gabela Helmetshrike 
(Prionops gabela)
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VELOCIDADE DE MUDANÇA
A rapidez da mudança climática, também conhecida como 
velocidade da mudança climática, é geralmente maior 
em terras baixas e menor nas montanhas. Isto porque 
espécies de montanha podem percorrer distâncias 
mais curtas na subida para encontrar climas mais frios, 
enquanto as de terras baixas podem ter de percorrer 
longas distâncias para encontrar climas mais frios.

Compreender a velocidade da mudança climática não é a 
única chave para a gestão da mudança climática. Devemos 

também entender como as espécies são sensíveis às 
mudanças de temperatura. Por exemplo, uma planta 
adaptada a uma ampla gama de temperaturas pode não 
se importar que o clima esteja mudando rapidamente 
ao seu redor. Mas a velocidade das alterações climáticas 
permite-nos compreender as áreas em que as espécies 
podem ser mais ou menos vulneráveis às alterações 
climáticas.

O mapa à direita ilustra a velocidade da 
mudança de temperatura medida em 
quilômetros por ano, sob um cenário de alta 
mudança climática. As áreas amareladas tem 
velocidades comparativamente mais rápidas 
- significando que para acompanhar o ritmo 
das mudanças de temperatura uma espécie 
precisará mover-se mais rápidamente. Áreas 
azuladas tem uma velocidade mais baixa - 
assim uma espécie não precisará mover-se 
tão rapidamente para acompanhar o ritmo de 
climas adequados.

High change scenario RCP 8.5

ONDE E QUÃO RÁPIDO O CLIMA 
ESTARÁ MUDANDO?
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PRIORIDADES DE ESPÉCIES EM MOVIMENTO

ÁREAS PRIORITÁRIAS
Áreas importantes para a respresentação de todas as 
espécies à medida que se deslocam são Quicama (1), Iona 
(2), Luengue-Luiana (3), Bicuar (4), the Planícies Liuwa-
Mussuma Transfronteir Park (5) e as áreas vizinhas do 
norte ao sul de Angola (ver mapa).  

Esforços de conservação em torno dessas áreas 
podem ajudar espécies a se deslocarem de onde estão 
atualmente para sua área de distribuição futura dentro de 
áreas de conservação existentes.

PLANEJAMENTO ESPACIAL
O planejamento estratégico para áreas conservadas pode 
assegurar uma representação mais completa de todas as 
espécies sob efeito das mudança climática. O mapa à direita 
mostra áreas de maior prioridade a serem adicionadas 
à rede existente de áreas conservadas para maximizar a 
representação de espécies atuais e futuras. Esta priorização 
para Angola usa um cenário de alta mudança climática em 
2070. O software para planeamento de conservação de 
zonas foi usado para determinar prioridades com base na 
modelagem de ocorrências presentes e futuras para mais 
de 7.000 espécies de plantas e animais.

Uma das metas mais importantes para as áreas de conservação é representar todas as espécies. Isso ajuda 
a garantir que não ocorram extinções de espécies. Com as espécies em movimento devido às mudanças 
climáticas, é importante representar todas as espécies.
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MUDANÇA DO ECOSSISTEMA

REPRESENTANDO TODOS OS ECOSSISTEMAS
No planeamento para conservação, um princípio 
importante é manter exemplos representativos de todos 
os ecossistemas. Isso ajuda a reduzir as extinções e 
melhora a nossa compreensão de como as espécies se 
relacionam umas com as outras em ambientes específicos. 
Quando os ecossistemas mudam devido às alterações 
climáticas, precisamos planear a conservação de suas 
localizações atuais e futuras. 

PRIORIDADES DOS ECOSSISTEMAS
É importante representar ecossistemas isolados e 
em extinção onde eles existem atualmente. Se eles 
declinarem como o esperado, remanescentes podem 
persistir dentro da sua área de distribuição atual. Por 
exemplo, florestas miombo  densas ao sul da Reserva 
Integral de Luanda deveria ser conservada assim como 
habitats ao longo das encostas para permitir que o 
ecossistema se conecte a paisagens naturais. Da mesma 
forma, o sistema de florestas Miombo Centro Zambeziana 
deveria ser conservada com seus habitats de entorno.

Ecossistemas são compostos por grupos de espécies que responderão de forma diferente às alterações 
climáticas. À medida que as espécies se movem de forma diferente umas das outras, alguns novos 
ecossistemas aparecerão enquanto outros ecossistemas existentes podem reduzir de tamanho.
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MAPEAMENTO DA MUDANÇA DO 
ECOSSISTEMA
Estes três mapas mostram os tipos de ecossistemas 
climáticos e como eles podem mudar em cenários de 
mudanças climáticas baixas e altas.  Cada cor retrata um 
tipo de clima único que representa um ecossistema no 
solo. As cores são consistentes em todos os cenários - ou 
seja, se uma área é atualmente amarela, essa mesma cor 
amarela mostrará onde esse ecossistema estará e se está 
aumentando ou diminuindo nos cenários futuros.  Os 
tipos de ecossistemas climáticos mostrados aqui foram 
produzidos seguindo os métodos da Global Environmental 
Stratification (GEnS) descritos em Metzger et al. 2013

O mapa na canto superior esquerdo é o clima de base, o 
superior direito é o cenário de baixa mudança climática 
e o inferior direito é o cenário de alta mudança climática. 
Ambas projeções climáticas futuras são a média dos climas 
do período 2060-2080 e são o acordo majoritário entre dez 
modelos climáticos globais.

N

Muito Frio

Mais quente e úmido que a maioria dos 
tipos climáticos existentes

Seco 

Úmido

Tropical

ATUAL

ALTA MUDANÇA (RCP8.5)

BAIXA MUDANÇA (RCP2.6)
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POLÍTICA
Incorporar modelos de mudança de espécies e 
ecossistemas ao planejar novas áreas conservadas.

Fortalecer os esforços de conservação transfronteiriços 
para ajudar as espécies a atravessar as fronteiras 
internacionais..

PLANEAMENTO ESPACIAL
A nova conservação deve ser localizada em locais de 
alta prioridade para a representação atual e futura de 
espécies sob mudança climática (p. 7).

Capacitar recursos humanos para modelagem de 
espécies + ecossistemas e planeamento para conservação 
para mudanças climáticas nas agências nacionais de 
conservação e planejamento do uso da terra

MÍDIA
Jornais, televisão, rádio e internet podem aumentar 
a conscientização sobre a necessidade de adaptação 
às mudanças climáticas, especialmente para manter 
a indústria do turismo e as políticas nacionais de vida 
selvagem..

FINANCIAMENTO
Fontes de financiamento para política, gestão e 
planeamento para fazer face às alterações climáticas 
incluem o Fundo para o Ambiente Global, que procura 
assegurar investimentos em conservação da erosão em 
eficácia devido às alterações climáticas; do Fundo Verde 
para o Clima, para ajudar as pessoas e a vida selvagem 
a coexistir com as alterações climáticas, e de fundações 
e indivíduos interessados em promover a resiliência às 
alterações climáticas.

RECOMMENDATIONS

ANGOLA EM NÚMEROS
 1.6º–3.8ºC aumento médio projetado da temperatura

 75.9% de Angola tem velocidade climática superior 
a 1 km/ano

 7260 espécies vegetais e animais modeladas

 231 novas espécies entrarão em Angola a 
partir de países vizinhos

 1844 espécies deslocar-se-ão de Angola para 
países vizinhos 

 15 objetivos de desenvolvimento sustentável 
dependem da conservação da natureza

 12% de Angola é atualmente áreas protegidas
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Photo

O PROJETO SPARC
O Planejamento Espacial para a Conservação de Áreas em 
Resposta às Mudanças Climáticas (SPARC) é o maior esforço 
já empreendido para estimar os movimentos de espécies 
devido às mudanças climáticas. O SPARC é coordenado 
pela Conservação Internacional e envolve cientistas e 
especialistas em políticas de mais de 20 instituições 
dos trópicos. O SPARC foi financiado pelo Fundo para o 
Ambiente Global (GEF) para fornecer informações que 
podem ajudar os países a planejar mais efetivamente as 
áreas conservadas considerando os efeitos das mudanças 
climáticas.
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Parceiros do Projeto: 
Universidade do Arizona 
Universidade de Leeds
Universidade de Stellenbosch
Jardim Botânico Tropical Xishuangbanna
CSIRO
Pontificia Universidad Católica de Chile

Recursos
Informações e Resultados do Projeto Disponíveis em: 
www.conservation.org/gef/projects/Pages/SPARC.aspx
www.resilienceatlas.org
www.biendata.org
www.protectedplanet.net
hwww.ecoinformatica.net/GCMcompareR.html

Pesquisa apoiada pelo Projeto “Spatial Planning for Area 
Conservation in Response to Climate Change” do Fundo para 
o Ambiente Global (GEF).
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