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DESCRIÇÃO 
O 3º Prémio Anual Internacional de Guarda-parques irá reconhecer o trabalho notável dos guarda-parques em áreas protegidas e conservadas em 
todo o mundo. 

Promovidos pela IUCN e pela Comissão Mundial de Áreas Protegidas da IUCN, em colaboração com a Federação Internacional de Guarda-parques, 
Re:wild, Conservation Allies, Universal Ranger Support Alliance, UICN-US, e WWF Tigers Alive Initiative, estes prémios destinam-se a melhorar as 
capacidades dos guarda-parques, aumentar a consciencialização sobre o papel crítico que desempenham nos esforços de conservação, e ajudar a 
partilhar as histórias e perspectivas únicas dos guarda-parques 

No ano passado, reconhecemos 12 guarda-parques e equipas de guarda-parques excepcionais, seleccionados entre 97 nomeações em 35 países. 
Os vencedores foram da Argentina, Arménia, Austrália, Bolívia, Brasil, Camboja, Camarões, Chile, China, Colômbia, República Dominicana, RDC, 
Equador, Etiópia, Honduras, Índia, Indonésia, Jordânia, Quénia, Quirguizistão, Madagáscar, México, Moçambique, Nepal, Nicarágua, Paraguai, Peru, 
Filipinas, Roménia, Rússia, África do Sul, Uganda, Venezuela, Zâmbia, e Zimbabué. 

No terceiro ano, foi atribuído um total de 120.000 dólares de fundos de prémios para reconhecer o incrível trabalho de 9 guarda-parques ou equipas 
de guarda-parques que dedicaram as suas vidas à protecção do planeta, à reabilitação da vida selvagem, e à conservação das terras selvagens. 

Os vencedores receberão prémios de $25.000, $20.000, $15.000, e quatro de $10.000 para apoiar o trabalho da sua organização associada. Dois 
prémios adicionais de $10.000 cada serão concedidos especificamente aos guarda-parques que trabalham para salvar tigres em áreas protegidas.  

Todos os premiados receberão um emblema para o uniforme único. Os fundos do prémio podem ser utilizados para a compra de material ou 
equipamento essencial, para fornecer formação, apoiar a família de um(a) guarda-parques falecido(a), ou outras actividades de bem-estar dos 
guarda-parques 

O International Ranger Award visa reconhecer todos os tipos deguarda-parques, incluindo os indígenas, comunitários e voluntários, bem como os 
que trabalham em áreas protegidas e conservadas. As nomeações são encorajadas independentemente dos deveres, género, etnia, ou localização 
geográfica.  

ELIGIBILIDADE 

Verifique a seguinte lista para ver se o(a) seu(sua) nomeado(a) é elegível: 

1. As nomeações só serão aceites de uma organização membro da IUCN, de uma organização membro da IRF, ou de um membro da WCPA. 
Auto-nomeações não serão aceites. 

2.  Nomeados devem operar numa Área Protegida e Conservada ou OECM (Outras Medidas de Conservação Eficazes) registadas na Base 
de Dados Mundial de Áreas Protegidas ou na Base de Dados Mundial de OECMs. Ver protectedplanet.net. 

3. Nominadores só podem nomear um(a) guarda-parques individual ou uma equipa a partir de um sítio. Nominadores não podem fazer mais 
do que duas nomeações (devem ser de sítios separados). 

4. As nomeações de equipas (máximo 10 indivíduos) devem ser para equipas ou unidades distintas, identificáveis, cujos membros 
tenham feito em conjunto realizações específicas. As nomeações genéricas para toda a força de guarda-parques de uma grande área 
protegida não serão tipicamente consideradas 

5. São elegíveis para nomeação guarda-parques que tenham sido morto(a)s, gravemente ferido(a)s ou incapacitado(a)s durante o seu 
trabalho nos últimos 12 meses. 

6. Os prémios estão abertos a todos e todas guarda-parques com base na definição da caixa de texto. Encorajamos nomeações que reflitam 
a plena diversidade dos guarda-parques e do seu trabalho em todo o mundo. Acolhemos favoravelmente as nomeações para guarda-
parques de identificação feminina, para guarda-parques de comunidades indígenas e locais, e para guarda-parques de grupos minoritários 
ou desfavorecidos. 

7. Todas as nomeações devem incluir detalhes de uma organização reconhecida capaz de receber, distribuir, administrar, e contabilizar 
de forma transparente os fundos do prémio em nome dos vencedores (por exemplo: organizações membros da UICN, associações de 
guarda-parques reconhecidas, e ONG registadas).  

Guarda-parques são qualquer pessoa mandatada para trabalhar a nível do local como 

guardião das espécies, habitats, ecossistemas e património cultural. Os Guarda-parques 

conservam áreas protegidas e conservadas terrestres e marinhas. Estas áreas podem ser 

estatais, regionais, comunitárias, indígenas, ou privadas, e em conformidade com os quadros 

legais e institucionais. O trabalho pode combinar várias funções, incluindo: 

• conservação e restauro de áreas protegidas e conservadas 

• manutenção da integridade da área e do Estado de direito 

• desenvolver e manter relações de confiança e de respeito com as comunidades e partes 

interessadas 

• envolver e apoiar as comunidades locais 

• abordagem das interacções humano-vida selvagem 

• monitorização da vida selvagem e dos habitats 

• assistência e apoio às actividades dos visitants 

• proporcionar educação e sensibilização 

 

OECM: Outras medidas de 

conservação eficazes baseadas na 

área. Uma área geograficamente 

definida que não seja uma Área 

Protegida, que é governada e gerida de 

forma a alcançar resultados positivos e 

sustentáveis a longo prazo para a 

conservação in-situ da biodiversidade, 

com funções e serviços ecossistémicos 

associados e, quando aplicável, 

culturais, espirituais, sócio-económicos 

e outros valores localmente relevantes. 

 

http://www.protectedplanet.net/


CRITÉRIOS DE SELECÇÃO 

Todas as nomeações serão consideradas com base em critérios de elegibilidade e de atribuição. Um comité de revisão inicial identificará e 

seleccionará uma subsecção das nomeações. Candidatos que fizerem parte da lista curta poderão ser contactados para mais pormenores. A 

lista restrita será então revista por um painel de jurados composto por representantes das organizações de apoio. 

 

Os critérios incluem (ver a caixa abaixo para explicação): 

1. Compromisso pessoal excepcional para com uma Área Protegida 

ou OECM. 

2. Valor excepcional, fortaleza, ou resiliência perante ameaças 

graves a uma Área Protegida ou OECM. 

3. Acções e impactos excepcionais para salvaguardar uma Área 

Protegida ou OECM. 

 

As nomeações devem explicar claramente como o(a)(s) 

nomeado(a)(s) foi(foram) acima e além nas suas funções normais. 

As nomeações de qualidade aumentam as hipóteses de um(a) 

guarda-parques ou equipa ser seleccionada. Incluem respostas 

completas mas sucintas a todas as perguntas da secção quatro da candidatura. As provas devem incluir acções específicas, 

localização/zona/área, indivíduos, equipas/comunidades ou espécies envolvidas e formas como tais acções foram excepcionais.  

 

 

COMO NOMEAR 

Para nomear um(a) guarda-parques ou equipa, por favor preencha o formulário de nomeação em inglês, francês, espanhol, russo, português ou 

árabe.  

 

Note-se que todas as nomeações devem incluir detalhes de uma organização reconhecida capaz de receber, distribuir, administrar, e 

contabilizar de forma transparente os fundos do prémio. Exemplos incluem uma ONG registada, uma associação de guarda-parques 

reconhecida, ou uma associação membro da IUCN. 

 

Se tiver alguma questão relacionada com a sua nomeação, por favor contacte rangeraward@iucn.org.  

 

  

TIMELINE 

As nomeações estão abertas de 15 de Fevereiro a 15 de Abril de 2023, após o que não serão aceites mais candidaturas. Os vencedores 

serão anunciados no final de Junho de 2023. 
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Compromisso pessoal excepcional - 

trabalhar para além das funções e deveres 

atribuídos para assegurar a melhor gestão 

eficaz possível da área. 

Valor excepcional, fortaleza ou resiliência - 

coragem, força mental, e capacidade de 

adaptação, especialmente em tempos de 

adversidade. 

Acções e impacto excepcionais - detalhes 

específicos de acções que conduziram a uma 

mudança positiva. 
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