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Sumário Executivo
O SPACES (Redução Sustentável da Pobreza através dos Serviços dos Ecossistemas Costeiros) é um
projecto de pesquisa colaborativo que reúne uma equipa internacional de pesquisadores, profissionais e
decisores. O projecto visa melhorar a nossa compreensão sobre o papel dos ecossistemas costeiros para o
bem-estar humano em comunidades rurais e urbanas, nas zonas costeiras do Sul do Quênia e do Norte de
Moçambique.
Nos dias 10 – 11 de Fevereiro de 2015 foi realizado um seminário de dois dias sobre o tema “Um olhar
para o Futuro – O papel dos Ecossistemas Costeiros para Redução da Pobreza na Costa de Moçambique”,
envolvendo as diferentes partes interessadas. O seminário decorreu no Pemba Beach Hotel em Pemba,
Moçambique e atraiu especialistas no combate à pobreza e gestão sustentável de recursos, do governo,
organizações comunitárias, organizações não-governamentais e sectores de conservação e educação.
O seminário teve como objectivo envolver as diferentes partes interessadas em explorar de forma
colaborativa as ligações entre os ecossistemas costeiros e a redução da pobreza, hoje e no futuro. As
principais ferramentas utilizadas durante o seminário foram diagramas de sistemas (sistema actual) e
cenários narrativos exploratórios (sistema futuro). Além disso, o SPACES visa avaliar criticamente os
resultados da aprendizagem dos participantes no seminário. Para este efeito, foram realizados
questionários e entrevistas antes e após o seminário e os participantes foram monitorados ao longo do
seminário.
Durante o primeiro dia, os participantes do seminário trabalharam em quatro grupos onde se debruçaram
na compreensão actual do sistema sócio-ecológico representando o contexto na forma de um diagrama
do sistema, incluindo componentes do sistema e as interacções entre eles.
Durante o segundo dia, os participantes identificaram os factores de mudança (“drivers”) e, com base
nestes desenvolveram “cenários futuros” imaginativos, mas ainda assim plausíveis, de como a zona
costeira será em 2045. O seminário foi facilitado pelos parceiros do projecto de diferentes instituições
(Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, Moçambique), Universidade de East Anglia, em Norwich,
Reino Unido e, Stockholm Resilience Centre, em Estocolmo, Suécia).
A Análise de Sistema de Diagramas desenvolvida durante o seminário resultou numa lista de 14 temas
abrangentes considerados como sendo os mais importantes para descrever os componentes do actual
sistema sócio-ecológico de Cabo Delgado relacionado com os ecossistemas costeiros e redução da
pobreza. Os agrupamentos foram (em ordem alfabética):
1) Atitude/ética/cultura; 2) Acesso; 3) Bem-estar; 4) Benefícios dos Ecossistemas; 5)
Desenvolvimento/ Inovação/ Novas tecnologias/ Infraestruturas; 6) Educação-Conhecimento-
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Informação;

7) Governança;

8) Mudanças climáticas;

9) Participação/ Colaboração;

10)

Pesquisa; 11) População Humana; 12) Proteção Ambiental/Condição dos serviços de
ecossistema; 13) Segurança; 14) Subsistência-rendimento.
As ideias-chave que emergiram dos cenários foram i) a importância e o impacto dos factores de mudança,
tais como governança; ii) mudanças climáticas, bem como o desenvolvimento da indústria de petróleo e
gás para a redução da pobreza e os ecossistemas costeiros, e iii) a aceitação por parte da comunidade de
que a educação e ideias externas podem por um lado facilitar a conservação e o desenvolvimento, e por
outro, criar riscos de exploração.
A equipe do SPACES está a investigar o impacto do seminário em termos de aprendizagem individual e
colectiva. Este trabalho é baseado em entrevistas, pesquisas e actividades de monitoria. A aprendizagem
individual caracteriza-se pela grande compreensão de aspectos específicos do sistema, enquanto o
aprendizado colectivo é caracterizado pela formação de colaborações e relações de confiança. Cerca de
80% dos participantes relataram que as discussões despertaram novas e profundas reflexões sobre
questões costeiras. Os dados preliminares da avaliação dos resultados de aprendizagem durante este
primeiro seminário sugerem que há margem para melhor "coordenação de políticas e instituições"
quando se trata de redução da pobreza. Ao mesmo tempo, a maioria dos participantes reconhece que há
"uma visão clara de como abordar as questões costeiras". Dada a ampla gama de perspectivas das partes
interessadas e o espaço interactivo que promove os seminários, espera-se que a aprendizagem colectiva
tenha lugar ao longo do projeto. No final do primeiro seminário, a maioria dos participantes concordou
que "o seminário aumentou a confiança em projectos colaborativos".
Este é o relatório completo , na língua portuguesa, dirigido aos participantes que estiveram presentes no
Seminário em Pemba. Existe um outro relatório em inglês com Sumário executivo em Kiswahili
sumarizando os principais aspectos do seminário realizado no Quênia, em Fevereiro de 2015. Este
encontra-se publicado na página web do SPACES (http://espa-spaces.org).
Próximos passos: Uma análise mais detalhada sobre os resultados do seminário será realizada e
contribuirá para o desenvolvimento de um modelo interactivo exploratório do sistema (modelo de
“boneco”) e um conjunto de cenários mais elaborados. Ambos serão divulgados para comentários e
apresentados no segundo seminário participativo. Os participantes do seminário subsequente terão a
oportunidade de usar as ferramentas desenvolvidas para explorar e examinar criticamente os efeitos de
intervenções políticas sobre a redução da pobreza e relação aos ecossistemas costeiros. As conclusões e

3

recomendações do seminário subsequente serão apresentadas em dois seminários, um nacional e outro
internacional, e redigidas para publicação em revistas científicas.

Executive Summary
SPACES (Sustainable Poverty Alleviation from Coastal Ecosystem Services) is a collaborative research
project bringing together an international team of researchers, practitioners and decision makers. The
project aims to improve our understanding of how coastal ecosystems contribute to human wellbeing in
rural and urban communities in coastal areas of southern Kenya and northern Mozambique.
A two-day stakeholder workshop ”Looking to the future –Linking poverty alleviation and sustainable
coastal ecosystems in coastal Mozambique” was held on 10 – 11 February 2015 at Pemba Beach hotel in
Pemba, Mozambique and attracted experts in poverty alleviation and sustainable resource management
from government, community organisations, non-governmental organisations and conservation and
education sectors.
The workshop aimed to engage stakeholders to collaboratively explore linkages between coastal
ecosystems and poverty alleviation in the current social-ecological system and in likely future systems.
The principal tools used during the workshop were system diagrams (current system) and exploratory
narrative scenarios (future system). In addition, SPACES aims to critically evaluate participants' learning
outcomes from the workshop. For this purpose, interviews and questionnaires were conducted before
and after the workshop, and participants' monitored throughout the workshop.
During day 1, workshop participants worked in four groups discussing their understanding of the current
social-ecological system and representing this in the form of a system diagram, including system
components and interactions between them.
During day 2, participants identified driver of change and based on these developed imaginative but yet
plausible future ’scenarios’ of what the coast might look like in 2045.The workshop was facilitated by the
project partners from different institutions (University Eduardo Mondlane in Maputo, Mozambique,
University of East Anglia in Norwich, UK and Stockholm Resilience Centre in Stockholm, Sweden).
Analysis of the system diagrams developed during the workshop resulted in a list of 14 overarching
themes considered most important for describing the components of the current Mozambique socialecological system linking coastal ecosystems with poverty alleviation. The clusters were (in alphabetical
order):
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1) Access; 2) Climate change; 3) Development/Innovation/new technology/infrastructure; 4) Ecosystem
benefits; 5) Education-knowledge-information; 6) Environmental protection/ES condition; 7) Governance;
8)

Human

population;

9)

Livelihood-income;

10)

Participation/collaboration;

11)

Personal

attitude/ethics/culture; 12) Research; 13) Security/safety; 14) Wellbeing
The key insights that emerged from the scenarios where i) the importance and impact of driving forces
such as governance, ii) climate change as well as oil and gas development for poverty and ecosystems at
the coast, and that iii) community acceptance of education and outside ideas can facilitate conservation
as well as development but also create risks of exploitation.
SPACES team is investigating the impacts of the workshop in terms of individual and collective learning.
This work is based on interviews, surveys and activities monitoring. Individual learning is characterized by
increased understanding about particular aspects of the system, while collective learning is characterized
by formation of collaborations and trust. About 80% of the participants reported that the discussions
sparked novel and profound reflections on coastal issues. Preliminary findings of the assessment of
participants' learning outcomes during this first workshop suggest that there is scope for better
“coordination of institutions and policies” when it comes to poverty alleviation. At the same time, the
majority of the participants acknowledge that there is “a clear vision of how to tackle coastal issues”.
Given the broad range of stakeholders’ perspectives and the interactive space that the workshops
promote, we expect that collective learning will take place throughout the project. At the end of the first
workshop the majority of stakeholders agreed that “the workshop increased their trust in collaborative
projects”.
This is the full report to give feedback to the participants in Workshop 1 held in Pemba. A similar report
(English version with Executive Summary in Kiswahili) summarising the findings at the workshop held in
Kenya in February 2015 is posted on the SPACES website (http://espa-spaces.org).
Next Steps A more detailed analysis of the workshop outputs will be conducted and feed into the
development of an interactive exploratory system model (“toy” model) and a set of further elaborated
scenarios. Both will be circulated for comments and presented at the follow-up workshop. Participants of
the follow-up workshop will have the opportunity to use the tools developed to explore and critically
examine the effects of policy interventions on poverty alleviation whilst safeguarding coastal ecosystem.
The findings and recommendations from the follow-up workshop will be presented at a national and an
international workshop, and written up for publication in scientific journals.
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1. Introdução
1.1. Projecto “SPACES” (Redução sustentável da Pobreza através dos Serviços dos
Ecossistemas Costeiros)
O SPACES é um projecto de pesquisa que visa compreender a relação entre os
ecossistemas costeiros e o bem-estar das comunidades desfavorecidas nas zonas
costeiras do Quénia e Moçambique.
O SPACES é apoiado pelo projecto de pesquisa da Inglaterra, “Serviços dos Ecossistemas
para Redução da Pobreza” e envolve investigadores do Centro de Resiliência de
Estocolmo (Suécia), Universidade de Exeter (Inglaterra), Instituto de Investigação
Pesqueira e Marinha do Quénia (Quénia), “Wildlife Conservation Society” (Quénia),
Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), bem como parceiros de outras
instituições do Quénia, Moçambique, Inglaterra e América do Norte.
Os cientistas sociais e os ecologistas do SPACES trabalharam em oito “comunidades
modelo” no Quénia e Moçambique, de modo a descrever as interligações entre os
diferentes ecossistemas costeiros e o bem-estar das comunidades desfavorecidas, por
exemplo, como o acesso aos benefícios do ecossistema pode ajudar as comunidades a
satisfazer as suas necessidades básicas, realizar os seus objectivos e desfrutar de uma
qualidade de vida satisfatória. Para além disso, o SPACES tem levado a cabo seminários
em cada país com as diferentes partes interessadas e especialistas de modo a melhorar
o conhecimento sobre os ecossistemas costeiros de que estas comunidades fazem parte
(veja apêndice 1, Tabela 1 e 2 os detalhes dos participantes e organizadores). Este
“pensamento sistémico” em conjunto com os resultados das pesquisas do SPACES,
formará a base para modelos e cenários de análise de oportunidades para o Governo,
ONGs e próprias comunidades promoverem formas sustentáveis de maximizar a
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contribuição dos benefícios dos ecossistemas costeiros para as comunidades
desfavorecidas.

2. Manual de Ferramentas e Exercícios
2.1.

“Pensamento Sistémico”

O SPACES considera os ecossistemas costeiros e as comunidades que vivem na costa
como partes que se afectam mutuamente num complexo sistema interligado, mas
também que sofrem influências de forças externas, como por exemplo mudanças
climáticas e forças econômicas internacionais.
Neste sistema interligado, resolver um problema de uma forma simples e directa, pode
levar a resultados inesperados ou surpreendentes. O “pensamento sistémico” é uma
forma de olhar para o mundo tomando em consideração esta interligação entre factores
que podem levar a surpresas indesejáveis.
A visão chave do “pensamento sistémico” é que para entender as diferentes partes
interligadas do sistema é preciso reunir conhecimentos de diferentes pessoas. E
portanto, este seminário teve como objectivo ajudar especialistas e as diferentes partes
interessadas a partilharem conhecimentos e a pensarem em conjunto acerca da
natureza e dinâmica entre pobreza e o meio ambiente.
Durante o seminário, usaram-se fundamentalmente duas ferramentas colaborativas
para promover “pensamento sistémico”: Diagrama de Sistemas e Cenários Futuros.

2.2.

Diagrama de Sistemas

Diagramas de sistemas são um tipo de modelo cognitivo, ou seja uma representação do
mundo circundante, as relações entre as suas diversas partes e uma percepção intuitiva
das pessoas sobre seus próprios actos e suas consequências.
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O desenho do diagrama de sistemas é um método que envolve as diferentes partes
interessadas e induzir modelos cognitivos acerca do sistema relacionando causa e
efeito. O mapeamento de causalidade é particularmente útil quando componentes do
sistema não são bem definidos e dados quantitativos são difíceis de obter. O método
concentra-se, portanto, no conhecimento qualitativos de participantes experientes para
construir um modelo de sistema simples e dinâmico de questões específicas.

É importante levar em consideração que o mapa de causalidades desenvolvido por um
grupo de pessoas é a representação das suas próprias opiniões e conhecimento acerca
do sistema e, portanto, fortemente influenciado pelos participantes no exercício e pelas
suas experiências. O mapa será apenas uma das inúmeras representações possíveis do
sistema, e é fortemente dependente da experiência, tendências e perspectivas dos
indivíduos presentes numa determinada sessão.
A força desta técnica não é, portanto, a obtenção de um modelo de sistema “definitivo”,
mas a sua capacidade de (i) envolver as diferentes partes interessadas, (ii) promover a
aprendizagem e a discussão entre os diversos grupos, (iii) melhorar a compreensão da
abordagem dos sistemas como um todo e (iv) criar um ponto de partida para modelos
de sistema onde os dados sobre a estrutura do sistema não estão disponíveis e onde as
variáveis importantes são qualitativas ou difíceis de quantificar.

2.2.1. Como fazer ?
O desenvolvimento do diagrama de sistemas foi feito em sete passos:

Passo 1 - Definição do problema a ser abordado
Passo 2 - Definição dos limites do sistema a ser descrito
Passo 3 - Identificação dos conceitos que fazem parte do sistema
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Passo 4 – Agrupamento de conceitos funcionalmente semelhantes em “grupos”
Passo 5 – Elaboração de um glossário para descrição do significado dos “conceitosgrupos”
Passo 6 - Ligação dos conceitos e identificação da direcção das interacções
Passo 7 - Definição do sinal e da força das interacções.

2.3.

Cenários

2.3.1.

O que são?

Cenários são “descrições plausíveis e muitas vezes simplificadas de como o futuro pode
desenvolver-se baseando-se num conjunto coerente de pressupostos sobre forças de
mudança e inter-relações” (MA 2005). Os cenários descrevem futuros que poderiam vir
a ser, ao invés de descrever o que estes serão. Eles focam-se em importantes incertezas
do sistema, em vez de prever o futuro com precisão.
Um aspecto chave do desenvolvimento do cenário é o realce em diferenças entre vários
futuros possíveis, por exemplo, explorar as futuras relações entre factores ambientais,
escolhas de gestão, e dinâmicas dos sistemas, de maneira a que possam ajudar a
tomada de decisões (Peterson et al. 2003).

2.3.2.

Como fazer?

O desenho do cenário pode assumir muitas formas diferentes. A seguir, segue uma
breve descrição dos 6 passos usados para explorar os possíveis futuros para as
comunidades costeiras dependentes dos serviços dos ecossistemas locais no contexto
do projecto SPACES:

Passo 1- Análise das diferentes partes interessadas
Passo 2- Identificação dos problemas e os limites dos mesmos
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Passo 3- Análise do sistema actual
Passo 4- Exercício para começar a pensar em mudança
Passo 5-Identificação dos factores ou forças de mudança futuras (“drivers”)
Passo 6- Desenvolvimento dos cenários

3. O Seminário
3.1.

Objectivos Gerais

O objectivo do seminário foi reunir um grupo diverso de partes interessadas, locais com
conhecimento e experiência no combate a pobreza e gestão sustentável de recursos
para melhorar a compreensão do sistema social-ecológico da zona costeira em
Moçambique.

A abordagem escolhida para alcançar este objectivo foi:
a) Desenvolvimento de uma representação (mapa casual) do estado actual do
sistema sócio-ecológico; e
b) Exploração dos factores ou forças de mudança (“drivers”) que afectam a maneira
como o sistema sócio-ecológico poderá desenvolver-se no futuro (cenários
narrativos exploratórios).

O “mapa casual” e os “cenários” elaborados durante o seminário serão posteriormente
refinados e formarão a base para melhor exploração do sistema e avaliação de possíveis
trocas “trade-offs” resultantes de diferentes intervenções da política/gestão.
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3.2.

Expectativas do Grupo

O seminário começou com um exercício onde os participantes eram solicitados a
expressar as suas expectativas sobre o seminário. Três temas gerais de expectativas
surgiram, nomeadamente: i) expanção de redes e intercâmbio; ii) aprendizagem; iii)
troca de experiências. O facilitador informou que iriam revisitar as expectativas no final
do seminário para perceber se o mesmo respondeu às expectativas mencionadas.

3.3.

Regras Básicas

Os participantes definiram as regras básicas do seminário:


Telefones em modo silencioso



Pontualidade



Disciplina



Cartão amarelo



Respeito pelas opiniões



Liberdade de expressão



Participação
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4. Dia 1: Diagrama de Sistemas
4.1.

Passo 1- Definição do Problema

A principal questão que o projecto SPACES procura responder é “como e em que
medida, os serviços dos ecossistemas costeiros obtidos contribuem para redução da
pobreza?”. Para iniciar o pensamento em volta dessa questão e envolver os
participantes do seminário, esta questão foi basicamente readaptada para a pergunta:
“Quais são as coisas mais importantes quando pensamos acerca da redução da pobreza
e ecossistemas costeiros?”. Questão colocada às diferentes partes interessadas.

4.2.

Passo 2- Limites dos Sistemas

Embora o pensamento acerca do sistema neste exercício seja inclusivo, é contudo
importante definir os limites do sistema para garantir um entendimento comum do
tema e permitir uma discussão construtiva. Portanto, o projecto SPACES em
Moçambique tem como área de estudo a provínica de Cabo Delgado. Seus limites
incluem o mar e cerca de 10 km para o interior; abarcando toda a zona costeira e
marinha até as ilhas do Arquipélago das Quirimbas; estendendo-de desde o rio
Rovuma na fronteira com a Tanzania até ao rio Lúrio no limite sul da província.
Especificamente, os mangais, recifes de corais, os tapetes de ervas marinhas bem como
outros ecossistemas nesta região fazem parte desta área de estudo de Cabo Delgado.
Qualquer factor identificado, que se originou fora destes limites foram depois
apontados como factor ou força externa ao sistema (“external driver”).
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4.3.

Passo 3- Definição dos principais Conceitos

Os participantes do seminário foram divididos em quatro grupos de acordo com os seus
antecedentes e experiência. Cada grupo foi liderado por um facilitador.
Para que os participantes identificassem quais os factores importantes quando se
“pensa sobre a redução da pobreza e ecossistemas costeiros”; dentro dos limites do
sistema definido, cada um recebeu um bloco de notas para registar esses conceitos e
colocá-los num quadro branco. Durante este processo, os participantes foram
encorajados a explicar porque achavam que tais “conceitos” eram importantes e como é
que estes poderiam estar relacionados à redução da pobreza e ecossistemas costeiros.
Devido ao reduzido número de grupos, o número de notas por participante não foi
limitado para garantir uma diversidade de conceitos satisfatória.

4.4.

Passo 4- Agrupando os conceitos

Os grupos produziram um grande número de notas, muitas dos quais de conteúdos
semelhantes, o que poderia ter dificultado o desenvolvimento de um mapa casual (Fig.
1a). Portanto, assim que todas as notas foram colocadas no quadro, o facilitador do
grupo liderou o agrupamento dos “conceitos” individuais em “agrupamentos temáticos”
combinando temas similares, por exemplo: alimentos e segurança alimentar, ou
conceitos funcionalmente relacionados, por exemplo: infraestrutura e desenvolvimento.
O objectivo foi reduzir o número de conceitos agrupados para cerca de doze, pois
considerou-se este número possível de gerir no desenvolvimento do mapa casual. Os
participantes foram encorajados a participar activamente no processo de agrupamento
e explicar ao grupo as razões para as suas decisões. Assim que se definiu o
“agrupamento temático”, desenhou-se um círculo em torno dele e foi atribuído um
nome representando a diversidade dos conceitos contidos. Geralmente o nome surgia
durante as discussões sobre agrupamentos de conceitos.
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4.5.

Passo 5- Escrevendo o Glossário

Para garantir um entendimento comum do nome dos agrupamentos de conceitos, cada
grupo escreveu um glossário detalhando o significado de cada conceito agrupado (Fig.
1b, apêndice 2 tabela 1- 4). Por exemplo, um grupo descreveu a educação como a “
aquisição de competências e capacidade” e acesso como a “capacidade de obter
recursos”. Este foi um passo importante para criar um entendimento comum e evitar
subsequentes discussões em volta dos significados dos agrupamentos.

Figura 1 a) Agrupamentos dos conceitos em temas e b) Glossário dos conceito feito por um dos
grupos.

4.6.

Passo 6- Unindo os conceitos

Todos os conceitos agrupados foram colocados em círculo num quadro branco (Fig. 2).
Para indicar as relações casuais entre os agrupamentos, os participantes incorporaram
setas entre grupos, segundo a qual a ponta da seta indicava o conceito afectado. Ao
mesmo tempo, os participantes também decidiram se a relação era positiva ou
negativa, usando um sinal positivo (+) ou negativo (-) ao lado da cabeça da seta
correspondente. Uma relação positiva significava que ambos conceitos moviam-se na
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mesma direcção e uma relação negativa significava que os conceitos moviam-se em
direcções opostas (Tabela 1). Um exemplo para uma relação positiva pode ser,
enquanto a renda aumenta, a saúde aumenta pois as pessoas podem pagar os custos
dos hospitais.

Figura 2. Um dos diagramas de sistemas desenhados pelos participantes.

Tabela 1. Efeito da acção sobre o conceito condutor sobre o conceito receptor.

Positivo (+)

Negativo (-)

Força ou factor de mudança
(Condutor)

Receptor

Aumenta

Aumenta

Diminui

Diminui

Aumenta

Diminui

Diminui

Aumenta
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4.7.

Passo 7- Definindo a importância das ligações

Os participantes indicaram as forças das ligações (Figura 3, Tabela 2), reconhecendo que algumas relações são muito fortes, pelo que
uma grande mudança no conceito conductor causa uma grande mudança no conceito de receptor, e outras ligações são fracas, pelo
que uma grande mudança no conceito conductor causa uma pequena mudança no conceito receptor.

Tabela 2. A força das ligações entre os diferentes conceitos foi indicada como mostra a tabela.

Positiva

Negativa

Fraca

+

-

Media

++

--

Forte

+++

---

4.8.

Diagrama de Sistemas

No total, os quatro grupos desenvolveram 51 conceitos e usaram-nos nos seus mapas casuais. Para sintetizar os conceitos e evitar
duplicações, dado que todos os quatro grupos tinham conceitos estreitamente relacionados (Tabela 2), os conceitos foram
agrupados em 14 grupos de conceitos abrangentes, com base em informações obtidas dos glossários e dos facilitadores. Todos os
quatro grupos incluíam conceitos relacionados a “Participação/colaboração, “Governança”, “Educação-conhecimento-informação”,
e Proteção ambiental/Condição dos Serviços Ecossistémicos”. Três grupos incluíram conceitos relacionados a “Mercados” e
“Desenvolvimento/ Inovação/ novas tecnologias/infraestruturas”.
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Tabela 3. Agrupamento dos conceitos desenvolvidos pelos grupos em grupo de conceitos

Conceito Grupo

Grupo 1 – Comunidades
locais (Célia)

Grupo 2 –
Conservação
(Sérgio)

Group 3 –
ONGs e Conservação
(Almeida)

Participação/Colaboração

Colaboração

Co- Gestão

1) Co- Gestão, 2) Gestão de
Ecossistemas
Gestão/Governança

Governança

Leis e Regras

Aspectos legais

Governança

1) Gestão/Governança, 2)
Planeamento de Terra

4

Informação

1) Pesquisa 2) Educação
Formal, 3) Educação
Ambiental

Educação

4

Proteção Ambiental/ES condições Conservação

1) Conservação , 2)
Uso sustentável, 3)
Recursos

1) Sustentabilidade, 2)
Recursos

1) Sustentabilidade, 2) Artes de
Pesca/Praticas, 3) Erosão Costeira,
4) Poluição, 5) Recursos

4

Mercados

Mercados

Mercados

Desenvolvimento
comunitário

Desenvolvimento
Integrado

Educação-ConhecimentoInformação

Sensibilização

Mercados

Desenvolvimento/Inovação/novas
tecnologias/infraestruturas
Subsistência-renda

Meios de subsistência
alternativos

Contagem
4

3
Desenvolvimento

Rendimentos

3
2

1) Segurança
alimentar, 2) Saúde

Bem estar

Group 4- Diverso
(Salomão)

Bem estar

2

Mudanças Climáticas

Mudanças Climáticas

Mudanças Climáticas

2

População Humana

Migração

Demografia/ população

2

Acesso

Acesso

1

Vulnerabilidade

Vulnerabilidade de
grupos

1

Atitude/Ética /cultura

Hábitos culturais

1

Suporte/Ajuda

Suporte/Ajuda

1
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Figura 3. Imagens de mapas desenvolvidos durante o seminário.

Todos os mapas foram posteriormente informatizados utilizando o software Mental Modeler que se
encontra livremente disponível (http://www.mentalmodeler.org/). (Figura 4, veja apêndices 3 para
todos mapas).

Figure 4. Exemplo de um sistema de diagrama do seminário desenvolvido usando o Mental Modeler.
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Para além do mapa sistematizado, o Mental Modeler também fornece uma matriz que
apresenta conceitos usados no mapa casual e a direcção e a força das ligações entre os
conceitos (Fig. 5, veja apêndices 3 com todas as matrizes).
A primeira coluna à esquerda mostra os conceitos de onde as setas originam e a linha
superior mostra os conceitos para as quais as setas apontam. Por exemplo, a
conservação tem um efeito positivo na pesquisa (++), imposição das leis (+++), meios de
sobrevivência (+) e “network” (+). Em troca, a conservação é afectada por três
conceitos. Caça furtiva tem um efeito positivo na conservação (+), tal como a
participação comunitária (+++) e pesca ilegal (++).

Tabela 4. Exemplo de sistema de diagrama expressado como matriz mostrando o sinal e a força das
interacções entre conceitos.

Leis/Regras

Leis/Regras
Mercado
Assistência
Meios de
subsistência
alternativos
Conservação
Sensibilização
Colaboração

+++

Mercado

Assistência

++

++

+++

Meios de
subsistência
alternativos
+++

Conservação

Sensibilização

Colaboração

+++

+

+++

+++

++
+++

++

++

+
+++
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5. Dia 2- Cenários
5.1.

Passo 1- Análise das Partes Interessadas

O planeamento do cenário pode ser participativo ou conduzido por especialistas em
vários graus (van Notten et al. 2003). O projecto SPACES desenvolve cenários através de
um processo participativo em seminários. O primeiro passo foi, portanto, proceder à
uma Análise das Partes Interessadas para identificar os intervenientes mais relevantes
(instituições, organizações e pessoas de relevância para os sistemas sócio-ecológicos
costeiros estudados). Esta tarefa foi feita por especialistas seguindo critérios de modo a
descrever a Importância das diferentes partes interessadas (por exemplo: a medida em
que o bem-estar de uma parte interessada é directa ou indirectamente afectada pela
decisão sobre ou acesso aos ecossistemas costeiros), Influencia com o tipo de
conhecimento adquirido. Por exemplo, uma determinada organização de partes
interessadas afecta a mudança na gestão dos ecossistemas costeiros e influencia com
elevada importância os meios de subsistência e o bem-estar das partes interessadas.

5.2.

Passo 2- Definição do problema e limites

Para desenvolver cenários, as questões focais bem como os limites do sistema devem
ser definidos. A questão ou problema focal foi a seguinte: “ Em 2055, como será o
estado dos ecossistemas costeiros e o nível de pobreza?” O limite espacial foi definido
como sendo a provínica de Cabo Delgado, abarcando o mar e cerca de 10 km para o
interior; inclui toda a zona costeira e marinha até as ilhas do Arquipélago das Quirimbas;
estendendo-de desde o rio Rovuma na fronteira com a Tanzania até ao rio Lúrio no
limite sul da província. Especificamente, os mangais, recifes de corais, os tapetes de
ervas marinhas bem como outros ecossistemas nesta região fazem parte desta área
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abrangida de Cabo Delgado. O horizonte de cenários futuros (limite temporal do
desenvolvimento) é o ano 2055. Este foi determinado por ser suficientemente distante
para os pesquisadores, mas não muito distante, para garantir que fosse ainda possível e
relevante para os participantes imaginarem.

5.3.

Passo 3- Análise do sistema actual

É vantajoso para um processo de desenvolvimento de cenário começar com uma análise
de sistemas. Isto foi realizado no primeiro dia do seminário (exercício sobre “Diagramas
de sistemas), e serviu para motivar os participantes a identificar os principais factores
que afectam o sistema (por exemplo: pessoas, instituições, ecossistemas e suas
conexões).
5.4. Passo 4- Pensando em Mudança
No segundo dia do seminário seguiu-se um processo de duas etapas para incentivar os
participantes a começarem a pensar sobre mudanças.
5.4.1. Histórias do Passado
Primeiro um participante partilhou suas memórias do passado com os outros
participantes da plenária (o chefe de Lalane, era também o mais velho participante do
grupo). Houve uma tradução simultânea de Kimwani para Português (Fig. 6).
Depois os participantes fizeram um exercício onde lhes era pedido para a pensar há 40
anos atrás e discutir em pequenos grupos:
-

O que era diferente naquela época?

-

Como era Cabo Delgado?

-

Como mudou até agora e porquê?
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Figura 5. Participante partilhando uma história do passado

5.4.2. Sentimentos sobre o futuro
Cartões de estado de espírito ou de humor (por exemplo, felizes, tristes, com raiva,
esperançosos, indiferentes e orgulhosos) foram distribuídos para os participantes (um
de cada) e eles foram depois solicitados a formar grupos de dois a dois e discutirem o
que os faria sentir em 2055 com o estado de espírito descrito no seu cartão. Uma pessoa
representando cada cartão foi depois solicitada a informar os outros participantes sobre
o seu sentimento em 2055. Este exercício teve como objectivo explorar sentimentos dos
participantes acerca do futuro e pensar fora da sua área de conforto.

Alguns dos sentimentos sobre o futuro foram compartilhados em plenária por aqueles
que se voluntariaram (Apêndice, 4, Tabela 1)
Organização do Exercício
Memórias do Passado: Um participante compartilha suas memórias. Trabalhando
em grupos de 4, 5 participantes cada, um facilitador e um anotador.
Sentimentos sobre o futuro: Trabalhando em pares. Então um participante,
representando cada cartão, de estado de espírito ou de sentimento compartilha
seus sentimentos com os outros participantes em plenária.
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5.5.

Passo 5- Futuras forças de mudanças

5.5.1. Identificando as forças de mudança
Os participantes foram solicitados a identificar as forças de mudança chave em 2055 e a
escrever nos post-it (um por pessoa). A força de mudança foi definida como uma força
externa ou condições que causam mudanças no sistema. Os participantes colocavam as
suas notas no seu peito e andavam pela sala a procurar por participantes com força de
mudanças similares. Se encontrassem uma força de mudança semelhante agrupavam-se
(Figura 6). Isso foi repetido até que não se formaram mais agrupamentos. Os
participantes então rotularam os grupos. Por conseguinte, uma pessoa de cada grupo
descreveu o nome do agrupamento e como estas forças de mudança afectam o
problema em realce. Isto foi repetido duas vezes. O facilitador então perguntou se
faltava alguma força de mudança importante e apoiou as discussões para ter certeza
que Surpresas e Eventos assim como factores de escala regional e global eram
adicionados.

Figura 6. O exercício de agrupamento-humano onde os participantes andavam pela sala a procura de
outros participantes com forças de mudança semelhantes para agrupar com o seu.

Aproximadamente 33 forças de mudança diferentes foram identificadas: Aumento
dramático na população, Aumento da população, Redução da pobreza (factores
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económicos), Crescimento económico desiquilibrado Emprego, Educação, Governança,
Comportamento de governança sobre recursos, Governo, Guerra, Conflito de Interesses,
Luta pelo poder, Guerra Civil, Explosão atómica, Derramamento de Óleo na Costa, Gás e
Petróleo, Estado do Recurso, Sobre-exploração dos recursos marinhos e costeiros,
Técnicas de Pesca, Desenvolvimento Costeiro, Desenvolvimento, Aumento de
Epidemias, Epidemias, Seca, Ciclones, Grande inundação, Fenómeno natural, Furacão,
Tsunami, Catástrofe Ambiental, Alterações Climáticas. Estes, foram então estruturados
em aproximadamente 17 agrupamentos através de processo participativo (tabela 4).

5.5.2. Quais são as forças mais importantes?
Finalmente pediu-se aos participantes que identificassem as forças de mudança mais
importantes para o futuro (ou seja, as forças de mudança que vão realmente fazer a
diferença no futuro). Cada participante recebeu três post-it para votar nas foças de
mudança mais importantes. Podia colocar todos os seus votos na mesma força de
mudança ou em forças de mudanças diferentes.
O resultado da pontuação das importantes forças de mudança podem ser vistas na
Tabela 4, mas a Governança e a Educação foram identificados como as importantes
forças de mudança (16 e 8 votos respectivamente).

Tabela 5. Identificando as forças de mudança chave de mudança em 2055. As cores destacam a
percentagem e votos onde vermelho representa uma percentagem elevada de votos e verde representa
uma baixa percentagem de votos.

Importância
16
8
6
6
5

Força de mudança
Governança
Educação
Mudanças Climáticas
Tecnologia Pesqueira
Desenvolvimento

Mais
1
17
18
16
12

Não sei
11
0
1
1
6

Menos Mais %
7
5%
2
89%
0
95%
1
89%
1
63%

Não sei %
58%
0%
5%
6%
32%

Menos
%
37%
11%
0%
6%
5%
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5
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

População
Gás e Petróleo
Guerra
Cheias
Explosão atómica
Catástrofe ambiental
Epidemias
Emprego
Estado do Recurso
Ciclones
Terramotos
Seca

19
19
6
13
0
14
14
12
0
0
0
0

0
0
4
1
3
2
5
0

0
0
9
3
16
2
0
7

100%
100%
32%
76%
0%
78%
74%
63%

0%
0%
21%
6%
16%
11%
26%
0%

0%
0%
47%
18%
84%
11%
0%
37%

Não votados

5.5.3. Quais são as forças mais incertas?
Posteriormente, um novo processo de votação começou a identificar as forças de
mudança com mais incertezas dentre as 13 forças de mudança mais importantes. Para
cada força de mudança, os participantes votavam se considerassem que, em 2055, a
força de mudança seria: i)Mais/Bom/Sim/Elevado/Sustentável; ii) Não sabe; ou iii)
Menos/Mau/Não/Baixo/Insustentável. Uma força de mudança era considerada incerta
se houvesse discordância entre os participantes (por exemplo, alguns pensarem que irá
aumentar e alguns que irá diminuir) ou se os participantes não soubessem como a força
de mudança progrediria no futuro.
Governança foi a força de mudança considerada mais importante e também entre as de
maior incertezas devido ao facto de mais de 58% dos participantes não saberem como
iria evoluir no futuro (Tabela 4). Portanto, esta força de mudança foi encaminhada para
o exercício do desenvolvimento de cenários (as forças de mudança consideradas mais
importantes e incertas são particularmente interessantes para se explorar em cenários).
Para o resto das forças de mudanças, os padrões foram mais complexos em termos de
importância/incerteza. Após, uma longa discussão entre os facilitadores, decidiu-se
discutir em plenário qual seria a outra força de mudança a seleccionar.
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Desenvolvimento, foi classificado como altamente importante e também incerto. No
entanto, o Desenvolvimento por si só, foi considerado endógeno ao sistema e
determinado por outras forças, tais como governança e portanto foi selecionado. Em
plenária, um dos participantes disse que ele queria mencionar Petróleo e Gás como
parte do desenvolvimento. Portanto, Petróleo e Gás foram escolhidos como uma força
de mudança a ser discutida (parcialmente reflectindo em parte, a ideia de
desenvolvimento).
No entanto, houve uma discussão dizendo que a África do Sul possui má governação e
bom desenvolvimento. Mas é difícil imaginar boa governação e baixo desenvolvimento
– tal não existe. Todavia, alguém disse que talvez Cabo Verde fosse um exemplo, o país
recentemente descobriu gás natural, antes eles tinham boa governação, mas um
desenvolvimento lento. Maurícias tem boa governação (evoluiu de uma economia
dependente da cana de açúcar para uma economia diversificada). De igual modo,
Mudanças Climáticas foram selecionadas, porque foi considerado interessante discutir
cenários futuros onde as mudanças climáticas fossem uma das forças centrais de
mudança.

5.6.

Passo 6- Cenários do Projecto

5.6.1. Criando imagens enriquecidas
Os participantes foram divididos em quatro pequenos grupos. A cada grupo foi dada a
tarefa de explorar um cenário futuro moldado por diferentes combinações de duas
forças de mudança, identificadas como sendo importantes e também incertas na etapa
anterior (1 alto, alto, 2 alto, baixo, 3 baixo, alto e 4 baixo, baixo) em resposta à pergunta
Como serão os ecossistemas costeiros e os níveis de pobreza no futuro ( até 2055)?.
Como uma etapa final, os participantes escolheram um título para seu cenário.
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Baseado no exercício do voto e classificação de importância e incerteza, bem como na
discussão em plenária, três forças de mudança chave foram seleccionadas: Governança,
Desenvolvimento de Petróleo e Gás e Mudanças climáticas. Estas três forças de
mudança foram combinadas de quatro maneiras diferentes para formar os pontos de
partida para desenvolvimento de quatro cenários alternativos (1) Boa Governação com
desenvolvimento de petróleo e gás, 2) Má Governação com desenvolvimento de
petróleo e gás, 3) Boa Governação com Mudanças Climáticas, 4) Má Governação com as
mudanças climáticas. Tendo concordado sobre o ponto de partida, os quatro grupos
iniciaram o processo de explorar os cenários futuros liderados por um facilitador e
assistido por um anotador (Fig. 7). Depois de um tempo, foram distribuídas revistas e
jornais, fotos e papel colorido pelos grupos para estimular a criatividade.

Figura 7. Participantes trabalham em pequenos grupos para explorar os cenários futuros plausíveis.

As imagens criadas por cada grupo podem ser vistas nas Figuras 8 a-d abaixo.
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Figura 8a. Cenário 1. Lutar contra o poder.

Figura 8b. Cenário 2. República das Bananas

Figura 8c. Cenário 3. Novo Japão / um Governo confiável.
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Figura 8d. Cenário 4. Há esperança, se houver boa governação.

5.6.2. Refinando a Narrativa
Os grupos foram direccionados no desenvolvimento do seus cenários por perguntas
estruturantes para escrever suas narrativas (Isto é resumido no anexo 5, Tabela 1-4).
Cada grupo teve a oportunidade de apresentar seus cenários em plenária, guiados pelas
perguntas estruturantes feitas por um "Repórter do futuro de 2055" (Fig. 9).
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Figura 9. Cada grupo apresentou o seu cenário em sessão plenária.

i.

Testar, Refinar e Usar os Cenários

A equipe organizadora irá trabalhar em colaboração com artistas para ilustrar os
cenários. Os cenários serão posteriormente apresentados no próximo seminário para
dar aos participantes a oportunidade de reagir e refiná-los, bem como de discutir os
retornos “trade-offs” entre os diferentes cenários futuros; que futuras opções para
prosseguir e que armadilhas evitar. O plano é usar ambos cenários como uma
ferramenta de comunicação e de discussão para informar a política (por exemplo,
avaliar escolhas estratégicas à luz dos diferentes cenários) e para futuras pesquisas.
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6. Considerações Finais
6.1. Processo de Observações
Um processo participativo como o descrito neste relatório, é uma oportunidade única
para um grande grupo das diferentes partes interessadas, com ideias e perspectivas
próprias, interagirem e pensarem exaustivamente acerca do seu sistema e os caminhos
a seguir. O projecto SPACES reconhece esta oportunidade e actualmente está reunindo
esforços para entender melhor como os participantes interagem e aprendem, e como
estas mudanças podem influenciar as instituições e as actividades dos participantes.
Para isso, a equipe do SPACES tem entrevistado as partes interessadas, feito inquéritos
e também monitorado as discussões durante os seminários. Os resultados deste
trabalho de monitoria irão gerar uma visão importante sobre como melhor estruturar
este tipo de processos e também garantir que as reuniões subsequentes sejam mais
adaptadas aos tipos de desafios e oportunidades presentes nos locais de estudo.
Nesta secção apresentamos alguns resultados iniciais deste trabalho. Um relatório mais
detalhado "Relatório de Aprendizagem" será publicado no www.espa-spaces.org.

6.1.1. Aprendizagem Social
Na literatura científica, o conceito de “aprendizagem social” surgiu como um forma de
compreender os tipos de aprendizagem que ocorrem entre os vários intervenientes.
Aprendizagem social pode ser entendida como um processo de aprendizagem colectiva
e comunicativa que pode levar a mudanças em três dimensões inter-relacionadas:
mudanças nas relações (por exemplo, confiança e relacionamentos); alterações
cognitivas (por exemplo, a geração de novos conhecimentos e a transformação de
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pontos de vista); mudanças nas habilidades e competências técnicas dos actores
envolvidos (por exemplo, o comportamento de conflito).
Mudanças nas relações são alterações nas redes pessoais ou profissionais, bem como
alterações na qualidade dos relacionamentos, por exemplo, aumento de confiança, ou
melhor compreensão um do outro.
Alterações cognitivas são todas aquelas mudanças no conhecimento, aquisição de novas
informações, desenvolvimento de novos valores e suposições subjacentes sobre como o
mundo funciona. As pessoas vêm para processos participativos com diferentes
entendimentos sobre os desafios e suas possíveis soluções, com base nos seus valores,
crenças, experiências e interesses. Por último, através do compromisso com o processo
de aprendizagem social, os participantes podem adquirir habilidades práticas sobre os
métodos e ferramentas que são relevantes para seu trabalho.

6.1.2. Resultados iniciais
Entre as ideias -chave que surgiram desta parte da pesquisa do SPACES: os participantes
relatam que, dentro de suas próprias áreas de trabalho, há uma visão mais clara de
como lidar com questões de redução de pobreza (Tabela 5). No entanto, a maioria dos
participantes partilha a opinião que não existe uma boa coordenação dos actores e
instituições em relação às actividades que podem combater a pobreza e degradação dos
ecossistemas. Esta é uma visão importante em que se destaca o espaço em que
seminários e processos colaborativos, como o descrito aqui, podem ter. Através destes
processos, os participantes podem começar a compartilhar ideias e perspectivas com os
outros e encontrar novas maneiras de colaborar. Na verdade, a maioria das partes
interessadas disse que a confiança em projectos colaborativos aumentou após o
seminário.
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Tabela 6 . Painel de aprendizagem. Como os participantes olham para os vários aspectos do seu sistema e
os resultados do seminário. Código de cor, como segue:

Discordo
completamente

Discordo

Não tenho certeza

Concordo

Acerca dos ecossistemas costeiros em geral
Há boa Coordenação
Há uma visão clara?
Implementação de
There is m
usually g od c ordina1on ao cngst n
o
ato rs a d
Pesquisa
ins1tu1ons on poverty allevia1on ac1vi1es
1

2

1

1

5

7

5

1
2

9

12

6

3

2

8
strongly
dsagr ee
disagree

4

unsure

5

agree

1

1

2

2

4

12

13

Mozambique
"Na
minha linha de
Kenyahá uma visão
trabalho
clara de como lidar com
questões de pobreza"

Aumento do
conhecimento sobre a
redução da pobreza

Motivação para acção

5

1
4

7

4

1
2
4

5

6

"AMozambique
implementação dos
resultados da
investigação é mais
crucial do que pesquisa
adicional sobre
questões socioecológicas"
Acerca do Seminário

"Aumentou a minha
motivação para agir de
maneiras diferentes e
inspirar outros a agir."

Confiar em Projectos de
colaboração

3

3

3

“HáKenya
geralmente boa
coordenação entre
actores e instituições em
actividades de combate
à pobreza".

"Este seminário
aumentou o meu
conhecimento sobre o
estado atual da minha
região no que diz
respeito à pobreza"

2

1

Concordo
completamente

5

"O seminário aumentou
aminha confiança em
projectos colaborativos”

A duração dos
encontros

Pontos de vista sobre
resultados

"A duração das reuniões
foi suficiente para
capacitar os
participantes para
trocar opiniões e
discutir seus interesses,
objectivos e
preocupações"

"Os exercícios
abrangiram todas as
forças de mudança
(“drivers”) principais .
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Os resultados também apontam para um aumento do conhecimento sobre o estado
actual da região em relação à redução da pobreza. Este conhecimento pode ser devido a
interacção com outras partes interessadas e os métodos de co-criação que instigaram o
diálogo entre os participantes. A ideia desses métodos tem sido destacar as
interdependências que ligam o bem-estar da população das zonas costeiras e
ecossistemas marinhos e costeiros. Pode haver uma relação entre essas percepções e o
facto de que a maioria dos participantes do seminário relatou uma maior motivação
para agir de maneiras novas e inspirar outros a agir.

6.1.3. Próximos passos
Este seminário começou a explorar as interconexões do actual sistema sócio- ecológico
e como estas podem afectar o futuro (Figura 10). A próxima ronda de seminários irá
explorar mais esses cenários futuros e preparar contribuições para as políticas e ideias
para debater num “workshop” nacional e internacional.
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Figura 10: Os próximos passos dos seminários participativos dentro do projeto SPACES.
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Apêndice
Grupo 1: Facilitador Célia
Conceito
Meios de
subsistência
alternativos

Glossário
Se as comunidades tiverem mais alternativas,
não irão depender tanto da pesca e poderão
desenvolver outras actividades. A Agricultura
foi mencionada como uma alternativa, no
entanto as comunidades precisam de apoio
para mudar da pesca para agricultura. Por
vezes não precisam de apoio para praticar a
agricultura, mas muitas vezes, precisam de
dinheiro
para
adquirir
ferramentas,
sementes, etc. Poucas pessoas praticam
agricultura. Ter alternativas é mais
importante do que a sensibilização, porque
enquanto não houverem artes e meios de
subsistência alternativos, as comunidades
continuarão a praticar as mesmas
actividades, mesmo compreendendo que não
devem usar artes/artifícios prejudiciais.

Conceito Agrupado
Subsistência-rendimento

Colaboração

É a capacidade que as comunidades locais, Participação/colaboração
governo, ONGs, pescadores, mulheres,
associações comunitárias, etc., têm de ter
objectivos comuns e trabalhar em conjunto
para alcançar tais objectivos, resolver
conflitos; por exemplo providenciando
assistência local aos necessitados. Dentro de
um grupo da comunidade, diferentes
membros do grupo interagem e tem bons
relacionamentos. Por exemplo, se não
houver entendimento entre os membros do
CCP, estes não poderão fazer nada. Portanto,
a colaboração é importante tanto dentro de
pequenas organizações como em grupos
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Conservação

Mercado

Leis e Regras

grandes de partes interessadas. O
entendimento entre pessoas diferentes
implica que as mesmas possam trabalhar
juntas e fazer um trabalho melhor. A ligação
entre a colaboração e a sensibilização ainda
não é clara.
Formas de conservação incluem a criação de Protecção
Ambiental/
áreas de conservação, replantio de mangais, Condições dos Serviços
elaboração de planos de conservação para dos Ecossistemas
espécies sobre-exploradas, maneiras de
combater a destruição dos mangais e a
poluição
marinha.
Permitir
que
a
comunidade local faça a gestão de seus
próprios recursos é uma maneira de dar a
comunidade um senso de propriedade.
Precisa-se de alternativas para fazer a
conservação. Se as comunidades tiverem
alternativas, elas precisarão de menos apoio.
Coloca muita enfâse nas estradas, carros e
Mercados
congeladores.
Mercados
de
peixe.
Capacidade de comercializar peixe em outros
locais. Melhoria de infra- estruturas.
“Marketing”: Debater sobre ter uma melhor
qualidade de produto, divulgar o produto e
vender para compradores diferentes.
Actualmente o processamento do pescado
baixa a sua qualidade e preço, sendo a
maioria do peixe seco com métodos
artesanais. Não mencionando os mercados
de mangais ou outros que não sejam
mercados de peixe.
Estabelecem formas de uso dos recursos
Governança
marinhos, ou formas de funcionamento de
organizações, sejam comunitárias ou estatais.
Há necessidade de ter um sistema que
assegure que as regras são seguidas por
todos; por exemplo, embora seja proibido,
ainda há pessoas usam artes de pesca ilegais,
como as redes mosquiteiras. Também
mencionaram os pescadores migratórios que
pescam em suas áreas. Leis e regras
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Sensibilização

Suporte / ajuda
(técnica e dinheiro)

influenciam tudo o resto, até mesmo os CCPs
precisam de regulamentos. Considerado o
conceito mais importante. Mercados são
geridos pela associação que requer regras
para operar adequadamente. Por exemplo, o
uso do frigorífico é regulamentado.
Ensinar e educar os membros da
Comunidade sobre a importância da
conservação usando as melhores práticas,
por exemplo, artes de pesca não prejudiciais.
Foram referidas muitas questões relevantes,
mas isoladas, estas não seriam suficientes.
A maioria das partes interessadas precisa de
apoio para quase tudo, por exemplo,
sensibilização, artes de pesca, barcos,
construção de novas infraestruturas. Há
diversas promessas por parte do governo e
projectos de ajuda, contudo não há uma real
mudança na situação. A comunidade tem
muitas ideias, mas estas não tem sido
levadas em consideração. As pessoas
precisam de alternativas que permitam o
desenvolvimento. Mais importante para os
meios de subsistência alternativos e leis e
regulamentos. Suporte mais importante ao
desenvolver
meios
de
subsistência
alternativos. Contribuir para melhorar a
infraestrutura dá melhor acesso aos
mercados. Quem elabora as leis precisa ter
uma forte assistência técnica para fazer boas
leis. As leis não devem desfavorecer as
pessoas. Regras de conservação não devem
impedir o acesso ao recurso.

EducaçãoConhecimentoInformação

Suporte / ajuda
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Grupo 2: Facilitador Sérgio
Conceito
Acesso

Co-Gestão

Desenvolvimento
Comunitário

Conservação

Hábitos culturais

Glossário
Como áreas de conservação restringem o
acesso a recursos através da criação de
zonas protegidas. É preciso ter acesso aos
recursos para ter segurança alimentar.
Muito foco na pesca.
Não só sobre CCP, mas o desenvolvimento
de diferentes actores também é
relevante. O Grupo considerou a resposta
chave para a sustentabilidade do uso dos
recursos. Um dos conceitos chaves.
O Grupo considerou que o significado do
conceito era óbvio, e não era preciso
defini-lo. As discussões foram sobre
organizações da comunidade e, portanto,
relacionadas à cogestão. Sérgio não tem
certeza se isso foi sobre desenvolvimento
econômico ou desenvolvimento de
organizações locais.
Primeiro definido como áreas protegidas,
mas depois decidiu-se mudar para
conservação, deixando de fora as "áreas".
Em Português, as áreas protegidas são
traduzidas como áreas de conservação.
Mais
conservação
leva
a
mais
disponibilidade, mas também menos
acesso, mencionando as zonas protegidas.
Apesar da mudança de nome, o significado
estava ainda muito centrado em áreas
protegidas.
Teve um efeito positivo e negativo sobre a
sustentabilidade do uso do recurso. Alguns
hábitos com efeito posterior no uso
sustentável: não pescar às sextas-feiras e
durante Ramadan, que reduzia a pressão
sobre os recursos pesqueiros. Por outro
lado,
um
impacto
negativo
na
sustentabilidade
da utilização dos

Conceito Agrupado
Acesso

Participação/ Colaboração

Desenvolvimento/Inovação/
Novas tecnologias/ Infra estruturas

Proteção
ambiental/
Condições dos Serviços dos
Ecossistemas

Atitude
cultura

pessoal/ética/

36

recursos, por exemplo, o hábito de comer
peixes muito pequenos. Os efeitos
negativos foram considerados mais
importantes do que os efeitos positivos.
Afectados pela informação/educação,
como isto é importante para mudar os
efeitos negativos de hábitos culturais na
sustentabilidade do uso dos recursos. A
disponibilidade de mais informação leva a
mudanças de hábitos, ao invés de mais ou
menos
hábitos.
Aumento
da
conscientização.
Existência dos
Disponibilidade e acesso foram colocados
recursos
em primeiro lugar e as pessoas discutiram
se este seria o caso. A existência de
recursos, não significa que as pessoas têm
acesso a eles.
Segurança alimentar Mais dinheiro para comprar comida
melhora a segurança alimentar. O acesso
aos recursos pesqueiros melhora a
segurança alimentar. A conservação pode
ter efeito negativo sobre a segurança
alimentar, no entanto os exemplos
mencionados estavam fora dos limites e,
portanto, não foram incluídos no mapa.
Nenhum efeito positivo de conservação na
segurança alimentar foi mencionado
durante as discussões. Mercados
Saúde
NA
Rendimento
O rendimento do agregado familiar, fontes
alternativas de rendimento. Os mercados
afectam o pensamento de rendimento
sobre diversificação de rendimentos
através de fontes de renda alternativa. Um
aumento no rendimento poderá melhorar
as condições de saúde, pois as pessoas
terão mais dinheiro para cuidados da
saúde.
Informação
Mais informações disponíveis, melhor são
leis. Leis e políticas nem sempre tomam
em consideração as informações do

Proteção
ambiental/
Condições dos Serviços dos
Ecossistemas
Bem- estar

Bem estar

Subsistência-Renda

Educação-ConhecimentoInformação
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Aspectos Legais

Mercado/cadeia de
valores

Uso sustentável

campo. Isto é considerado um prérequisito para boas políticas e regras que
depois contribuem para uma gestão
sustentável. A educação melhora a saúde
através do conhecimento de melhores
hábitos de higiene. Conhecimento sobre o
recurso é necessário para a sua boa
gestão, portanto, uma co-gestão bem
sucedida.
Melhorar as leis e o seu cumprimento
melhora os resultados de conservação.
Melhores leis e Regulamentos dão mais
suporte as instituições de co-gestão e,
consequentemente, melhoram a cogestão. Fortalecer o quadro legal é
importante para apoiar a co-gestão.
Houve muita discussão sobre o que se
deveria incluir nos mercados ou cadeia de
valores e o grupo ficou preso nesse ponto,
então ambos conceitos foram incluídos.
Cadeias de valores foram consideradas
muito importantes, mas algumas pessoas
consideraram que a VCA é sobre os
mercados e outros disseram que VCAs
estão dentro de mercados e não viceversa. Principalmente a discussão sobre o
peixe.
Achavam que isto era auto- explicativo e
não forneceram mais detalhes. Afectados
por muitas coisas, forte efeito de cogestão. Um aumento da co-gestão leva a
uma utilização mais sustentável, através
de conselhos comunitários de pesca (CCP).
As informações levam a uma utilização
mais
sustentável.
Um
melhor
conhecimento sobre o recurso é
importante. Sensibilização, ou seja, difusão
e absorção de informação, leva a uma
utilização mais sustentável. Conhecimento
sobre o recurso, por exemplo, a condição
de recursos, o que afecta o recurso.

Governança

Mercados
Proteção
ambiental/
Condições dos Serviços dos
Ecossistemas
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Grupos Vulneráveis

Profundo
conhecimento
sobre
"ecossistemas", que mais tarde virou-se
para "recursos", através de discussões.
Também inclui informações sobre a saúde
do ecossistema e, possivelmente, como
melhorar a saúde dos ecossistemas. Houve
um forte efeito sobre disponibilidade
(existência de recursos, ou seja, o que está
disponível para as pessoas). Uma utilização
mais sustentável leva a práticas mais
sustentáveis e mais disponibilidade de
recursos. Aspectos legais (aspectos legais,
leis e regulamentos) tiveram forte efeito
sobre a sustentabilidade do uso. Melhorias
e melhor aplicação leva a uma utilização
mais sustentável. Refere-se à governação,
mas o grupo considerou o conceito
governança em separado e aspectos
jurídicos foi uma parte dela. Portanto, é
algo que vem de fora como contraste.
A discussão foi menos focada em dois Vulneráveis
grupos no Glossário, mas de forma mais
ampla, incluiu mais grupos. Menos saúde
mais vulnerabilidade. Mais vulneráveis
menos acesso ao recurso.
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Grupo 3: Facilitador Almeida
Conceito
Mudanças
Climáticas

Pesquisa

Sustentabilidade

Educação Formal

Glossário
Conceito Agrupado
Aumento da instabilidade do clima com
Mudanças climáticas
recorrência de eventos meteorológicos
extremos, tais como, ciclones e secas.
Ocorrem os eventos extremos, mas o
governo está ciente dos problemas e é
motivado a agir. Boa governança significa
que vai haver estratégias de adaptação e
mitigação
implementadas.
Eventos
extremos motivam as pessoas a se mover,
de igual modo quando algumas espécies
de peixe não estão presentes, as pessoas
deslocam-se.
Estudar a capacidade de carga e
avaliações
dos
estoques.
Esse
conhecimento pode ser usado para Educação- Conhecimentoencontrar
níveis
de
exploração
Informação
sustentável
Utilização dos recursos na sua capacidade
de carga, sustentabilidade ambiental, Protecção
Ambiental/
exploração dos recursos dentro de níveis Condições dos Serviços dos
sustentáveis. Recursos mencionados: Ecossistemas
gramíneas para fazer telhados, estacas de
mangais e peixe
Há
uma
forte
ligação
com
a
sustentabilidade, porque pessoas bem
educadas tem consciência do impacto
negativo da extração de recursos sobre os
ecossistemas e podem tomar melhores
decisões. Educação leva à maior
valorização dos recursos, de modo que as Educação-Conhecimentopessoas possam negociar um preço melhor
Informação
na venda de recursos. Capacita as pessoas
a se envolverem em actividades de
subsistência diferentes. A gestão de
ecossistema tem influência na forma como
as pessoas interpretam a necessidade de
gestão do ecossistema; pessoas da
comunidade podem obter empregos
dentro de gestão do ecossistema, assim
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Educação ambiental

não apenas as pessoas de fora da
comunidade conseguem empregos no
sector. Melhor educação melhora a
influência que as pessoas exercem sobre o
governo
e
alguns
membros
da
comunidade tem a possibilidade de se
tornar parte do governo.
NA

Educação-ConhecimentoInformação

Migração

Quanto mais migrações houverem, menor
disponibilidade de recursos haverá, uma
População Humana
vez que as pessoas migram para extrair
recursos em outro lugar, por exemplo, os
pescadores migratórios.
Governança
A forma como o governo lida com
questões de migração, por exemplo,
reassentamentos mal planeados. Uma boa
governação pode fornecer condições e
medidas de controle e minimização de
migrações e, consequentemente, reduzir a
Governança
pressão sobre os recursos. As pessoas
migram, porque elas têm menos opções
no seu local de residência, portanto, o
problema precisa ser resolvido lá, ao invés
de permitir que as pessoas migrem. Difícil
definir por grupo.
Co- Gestão
Melhora a gestão dos recursos
Participação/Colaboração
Gestão
dos Impacto positivo sobre a existência de
Ecossistemas
recursos
Participação/Colaboração
Desenvolvimento
Quanto mais integrado o desenvolvimento
Integrado
mais opções têm de participar no mercado
com uma gama de produtos, ao invés de
apenas por exemplo, vendendo peixe. Desenvolvimento/Inovação/
Quanto mais pessoas se dedicam a Novas tecnologias/ Infra atividades de subsistência menos elas
estruturas
dependem de ecossistemas.
Recursos
Quanto mais recursos você tem mais você
Protecção Ambiental/ES
pode vender.
condições
Mercados
Os mercados têm impacto negativo na
Mercados
sustentabilidade dos recursos. Alta dos
preços devida à alta demanda, aumenta a
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pressão sobre os recursos, levando à sobre
exploração. Quanto mais fácil o transporte
menor a sustentabilidade, como esses
lugares são de mais fácil acesso mais
pessoas irão para lá.

Sentimentos sobre o futuro
Sentimento
Porque?
Zangado/Chateado/com Porque temos uma falta da aplicação das leis e não temos
Raiva
uma segurança alimentar.
Se os minérios ou recursos naturais forem completamente
destruídos ou esgotados ficaria muito zangado.
Esperançoso
Se houvesse colaboração entre o governo e as ONG, muita
consciência e a recuperação dos ecossistemas.
Se houvesse redução da pobreza, expansão do replântio de
mangais.
Orgulhoso
Porque as leis estão sendo seguidas, a imigração reduzida e
tudo está acontecendo como planeado.
Indiferente
Feliz

Triste

Porque não há sinais de mudança e há também um
crescimento populacional.
Porque todas as mulheres são alfabetizadas e temos uma
presidente mulher e muitas mulheres como ministras.
Feliz: Por ver praias limpas, Mangais prestando serviços
ecológicos.
Se com o aumento da população, houvesse um aumento na
pressão sobre os recursos, isto me deixaria muito triste.

42

