
Embaixador local: dono de um cachorro, Mohammed Nassor Mauly promove a importância da vacinação contra a raiva em Zanzibar

Stakeholders – 
governos, educadores, 
veterinários, população 
local e outros
Ao desenvolver programas humanitários de manejo, todas 
as partes interessadas que forem relevantes, assim como 
suas responsabilidades, devem ser identificadas. Soluções 
bem sucedidas e sustentáveis só podem ser criadas com 
o envolvimento dessas partes. Podemos apoiar as partes 
interessadas de algumas maneiras, dependendo dos 
recursos que temos disponíveis.

Antes conhecidos como
WSPA (Sociedade Mundial
de Proteção Animal)



A tabela a seguir fornece exemplos de quem deve ser consultado 
na implementação de um programa de manejo de cães, suas 
responsabilidades e o apoio que talvez possamos oferecer.

Governo 

Partes interessadas

Legisladores

Departamento do 
Meio Ambiente/de 
Saneamento

Departamento de 
Educação

Ministério da Saúde

Departamento de 
Turismo

Departamento 
Veterinário

Agências 
governamentais locais

Ministério da Agricultura

Departamento de 
Saúde Animal

Ministério das  Finanças

Pontos de conversa: Emily Mudoga da World Animal Protection e o agente de saúde Ali Salim Jecha, Zanzibar

Responsabilidades 
das partes 
interessadas

Desenvolvimento e 
implementação de 
um Plano Nacional 
de Ação de controle 
humanitário.

Implementação de leis 
relacionadas aos cães.

Desenvolvimento de 
programas educacionais 
como, por exemplo, 
prevenção contra 
mordidas de cães.

Campanhas de 
conscientização do 
público sobre doenças 
zoonóticas.

Treinamento de 
funcionários relevantes 
como, por exemplo, 
Oficiais de Controle 
Animal no manejo 
humanitário de cães, 
vacinações etc.

Monitoramento 
e avaliação das 
estratégias de controle 
de cães.

Suporte que a World 
Animal Protection 
pode fornecer

Aconselhamento no 
desenvolvimento e 
apoio necessário para 
implementar políticas, 
leis e o Plano Nacional 
de Ação.

Desenvolvimento e 
disseminação de 
informações, educação 
e materiais de 
comunicação.

Fornecimento de suporte 
técnico, especialmente 
para agências 
governamentais locais.

Partes interessadas

Órgão governamental 
nacional

Associações de 
profissionais veterinários

Veterinários particulares

Escolas veterinárias

Faculdades e escolas 
de saúde animal - 
equipe de veterinários e
agentes de saúde

Responsabilidades 
das partes 
interessadas

Proporcionar educação 
em medicina veterinária.

Educar a comunidade 
sobre a guarda 
responsável de cães.

Gerenciar clínicas de 
castração e vacinação.

Fornecer atenção 
básica e emergencial 
de saúde para animais 
de estimação.

Envolver a comunidade.

Implementar 
regulamentações 
referentes a profissionais 
veterinários.

Suporte que a World 
Animal Protection 
pode fornecer

Treinamento de 
veterinários e de 
profissionais da área 
veterinária no manejo 
seguro de animais.

Treinamento de 
veterinários em técnicas 
cirúrgicas seguras e 
cuidado animal.

Fornecimento de 
material educacional 
a ser distribuído pelos 
veterinários para 
donos de animais de 
estimação em clínicas 
veterinárias.

Fornecimento de 
diretrizes sobre 
vacinações em massa 
de cães.

Comunidade veterinária



Comunidade em ação: o Centro de Controle de Doenças Animais local realiza vacinações em Jieshou City, China

Responsabilidades 
das partes interessadas

Aumento da conscientização nas 
comunidades sobre a importância do 
controle humanitário para melhorar o 
bem-estar de cães e pessoas.
Mobilização de apoio público para 
garantir que estratégias humanitárias de 
manejo sejam implementadas.

Defesa e tentativa de influência das 
respectivas instituições governamentais 
para implementar estratégias 
humanitárias de manejo.

Desenvolvimento de modelos locais 
para o controle eficaz - dirigir e estender 
os modelos de forma mais ampla assim 
que o sucesso for obtido.

Partes interessadas

Por exemplo, a 
Organização 
Mundial de 
Saúde [OMS], 
Organização 
Mundial de Saúde 
Animal [OIE], Food 
and Agriculture 
Organization of 
the United Nation 
[FAO], Association 
of South East Asian 
Nations [ASEAN]).

Órgãos internacionais  

Responsabilidades 
das partes 
interessadas

Tentar influenciar, 
apoiar e trabalhar com 
governos e ONGs para 
melhorar as estratégias 
de controle e promoção 
do bem-estar de cães e 
pessoas.

Troca de informações 
sobre saúde pública, 
saúde animal e material 
científico.

Suporte que a World 
Animal Protection 
pode fornecer

Estabelecimento de 
parcerias de longo 
prazo com órgãos 
internacionais e 
desenvolvimento de 
exemplos de projetos 
de controle no 
respectivo país/região.

Desenvolvimento e 
disseminação de 
informações, educação 
e materiais de 
comunicação.

ONGs (locais, nacionais e internacionais)

Responsabilidades 
das partes interessadas

Educação de comunidades locais sobre 
a guarda responsável de cães.

Fornecimento de abrigo, tratamento e 
cuidado para animais negligenciados, 
maltratados, abandonados e feridos.

Promover o realojamento e a adoção 
de cães pelo público.

Realização de castração, vacinações e 
outras medidas preventivas e cuidados 
de saúde gerais para cães.

Abrigo de animais, centros de adoção, adoção comunitária 

Suporte que a World Animal 
Protection pode fornecer

Facilitação das relações de 
trabalho entre abrigos e instituições 
governamentais locais.

Aconselhamento sobre 
a administração de abrigos.

Suporte que a World Animal 
Protection pode fornecer

Apoio a ONGs nacionais e locais 
(se aplicável) para aprimorar suas 
estratégias de manejo que, por sua vez, 
melhorarão o bem-estar dos cães.

Treinamento e desenvolvimento de 
habilidades de ONGs nacionais sobre 
medidas humanitárias de manejo.
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Comunidade acadêmica 
com experiência relevante Mídia internacional, nacional e local

Partes interessadas

Donos de cães

Donos de outros 
animais

Professores

Profissionais da 
área de saúde

Partes interessadas

Ciência veterinária

Sociologia

Ecologia

Epidemiologia

Responsabilidades 
das partes 
interessadas

Desenvolvimento de 
evidências confiáveis 
referentes ao controle 
humanitário e eficaz.

Treinamento de 
profissionais sobre 
a importância de 
procedimentos 
humanitários de manejo.

Implementação da 
vigilância de projetos.

Monitoramento e 
avaliação.

Suporte que a World 
Animal Protection 
pode fornecer

Estabelecimento 
de parcerias para 
desenvolver evidências 
confiáveis que apoiem 
estratégias humanitárias 
de controle.

Pesquisar, apoiar e 
formar parcerias com 
instituições acadêmicas.

Responsabilidades 
das partes interessadas

Estabelecimento e criação do perfil de 
importância das medidas humanitárias 
de controle e da guarda responsável 
de cães.

Gerar conscientização sobre as 
questões relacionadas aos programas 
humanitários de controle para melhorar 
o bem-estar dos cães e das pessoas.

Gerar apoio.

Criar publicidade para medidas 
humanitárias de controle.

Suporte que a World Animal 
Protection pode fornecer

Estabelecimento de parcerias com 
a mídia local/nacional para gerar 
conscientização.

Responsabilidades 
das partes interessadas

Fornecer liderança para programas 
humanitários de controle a nível 
local.

Pronunciar-se contra o sacrifício 
desumano.

Suporte que a World Animal 
Protection pode fornecer

Geração de conscientização.

Mobilização de líderes locais para 
angariar uma mudança a nível 
nacional.

Líderes e representantes da comunidade local Comunidade local

Responsabilidades 
das partes 
interessadas

Liderança no nível 
comunitário.

Promover o tratamento 
responsável de cães e 
a guarda responsável 
de cães.

Educar outras pessoas e 
transmitir conhecimento.

Suporte que a World 
Animal Protection 
pode fornecer

Pressionar o governo 
local e nacional a 
implementar programas 
humanitários e eficazes 
de controle e a 
interromper o sacrifício 
desumano de cães.

Fornecer material 
educacional sobre os 
métodos humanitários 
de manejo e a guarda 
responsável de cães.


