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1.

Nota Introdutória
O presente documento constitui um guião de orientação para a preparação social das
comunidades beneficiárias de fundos da Iniciativa para Terras Comunitárias (iTC). O guião deve ser
usado pelos técnicos da iTC e pelos provedores de serviço à iTC. Podendo também ser usada por
outros intervenientes ligados ao processo de desenvolvimento comunitário.
O documento não esgota todos os aspectos relativos à preparação social e aspectos ligados ao
desenvolvimento comunitários e deve beneficiar de actualização sistemática pela iTC à medida
que lições práticas relevantes sejam colhidas.
A preparação social na iTC surgiu em resposta às seguintes constatações práticas das suas
intervenções: Fraca apropriação de projectos pelas comunidades; Fraca integração de aspectos de
gestão sustentável da terra e outros recursos naturais na planificação distrital; Ausência de
ferramentas de planificação para o uso e aproveitamento de recursos naturais comunitários; Fraca
noção comunitária sobre suas necessidades de desenvolvimento; Optimismo que existia sobre a
capacidade de Provedores de Serviço Locais em prover serviços às comunidades nos aspectos de
gestão de recursos naturais; e Reformas iniciadas em 2008 na metodologia de implementação das
intervenções da iTC em resultado da colheita e documentação de lições aprendidas.
O guião aborda aspectos sobre conceitos, etapas e ferramentas da preparação social para
delimitação de terras comunitárias à luz das intervenções da iTC. Os conceitos são descritos na
secção 2, as etapas na secção 3 e as ferramentas na secção 4.
As ferramentas da preparação social foram seleccionadas e agrupadas para conferir economia de
tempo e recursos, bem como a complementaridade e integração da informação e dados a serem
recolhidos. Nestes termos, são discutidas em separado as ferramentas úteis para a condução do
diagnóstico da comunidade e as ferramentas apropriadas para a análise, priorização e definição
das acções para o desenvolvimento das comunidades através do uso e aproveitamento da terra e
outros recursos naturais.
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1.1. Como Utilizar o Guião
O guião de preparação social deve ser visto como um todo, não obstante, dependendo da
experiência do facilitador e dos objectivos definidos, ele pode ser usado em partes.
O guião não pretende ser uma receita, mas apenas servir de referência para uma boa facilitação
de processos de preparação social. Por estas razões, é sempre recomendável que os seus utentes
passem por um processo prévio de orientação em métodos e técnicas de facilitação, processos de
diálogo e mudanças nas comunidades. Há considerações éticas que têm de ser tomadas em conta
na utilização do presente guião, tais como o respeito pelos princípios básicos de facilitação, a
criatividade que se requer de um facilitador para que os objectivos pretendidos no processo de
preparação social sejam alcançados.
O guião não é estático e inflexível. Ao longo do tempo e com as experiências que forem adquiridas
resultantes da implementação da preparação social, servirão em grande medida para o
aperfeiçoamento e adaptação do guião.
Note-se que a preparação social enquadra-se num contexto de desenvolvimento rural, cujo
sucesso não é linear daí que ela está igualmente exposta aos riscos e desafios ligados ao próprio
processo de desenvolvimento.
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2.

Preparação Social

2.1

Conceito
A preparação social é uma abordagem usada pela iTC para a capacitação e consciencialização
de comunidades e partes interessadas (Públicas; Privadas e Organizações da Sociedade Civil)
para o uso, aproveitamento e gestão sustentável da terra e outros recursos naturais. Esta
abordagem integra o uso de métodos e ferramentas participativas para estimular a participação
e apropriação das comunidades, lideranças locais, actores de desenvolvimento e investidores
nos processos de desenvolvimento local, com recurso ao uso e aproveitamento da terra e
outros recursos naturais, culminando com a compilação de acções prioritárias num documento
designado “Agenda Comunitária de Uso e Aproveitamento da Terra e Outros Recursos
Naturais”.
Diferentemente de outros processos participativos, a preparação social distingue-se por ser um
processo que busca soluções a partir dos recursos localmente existentes centrando-se na
identificação de potencialidades que as comunidades têm e na identificação de acções para
ultrapassar as limitações ou obstáculos que impedem aos homens e mulheres numa
comunidade de utilizar os recursos locais para o seu desenvolvimento.
A preparação social consiste em:
Informar sobre as leis, direitos e obrigações das comunidades e não só;
Identificar potencialidades, oportunidades e limitações ligadas à gestão de terras e outros
recursos naturais e propõe alternativas para o Desenvolvimento Económico Local (DEL);
Apoiar as comunidades na consolidação da capacidade dos órgãos de apoio e gestão das
comunidades rurais;
Apoiar as comunidades na elaboração de Agendas de Desenvolvimento Comunitário para o
uso e aproveitamento sustentável da terra e outros recursos naturais;
Preparar as comunidades para relacionamento com diferentes actores de desenvolvimento,
incluindo potenciais investidores;
Contribuir para criação de um ambiente favorável para a coexistência das comunidades e
vários interessados no uso e aproveitamento da terra e outros recursos naturais exisentes
em determinada comunidade;
Promover a participação e igualdade de acesso, benefício e tomada de decisão das
comunidades ajudando-as a exprimirem as suas opiniões;
Fazer a análise da situação social e económica actual das comunidades;
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Fazer a colecta de vários dados desagregados por género, identificar e mobilizar grupos de
interesse e abrir caminhos pelos quais os grupos sociais podem participar no processo
decisório, elaboração, execução e monitoria de projectos; e
Abrir espaço e oportunidade para a aprendizagem das comunidades e diferentes actores.
O fim da preparação social no âmbito da iTC é levar as comunidades a embarcarem numa
viagem de reflexão e acção em que as próprias comunidades se vão descobrindo e descobrindo
novas oportunidades, ganhando mais confiança sobre a gestão quotidiana da terra e outros
recursos naturais, ampliando deste modo a sua rede de relações de poderes para um
desenvolvimento mais acelerado e sustentável. Para as comunidades, a preparação social é
uma prática que deve ficar como um dos seus patrimónios que deve ser usada na planificação
das prioridades do seu desenvolvimento.
2.2

Vantagens e Desvantanges de Preparação Social
A preparação social como uma abordgem integrante nos processos de desenvolvimento rural,
tem suas vantagens e desvantagens, que são resumidas na tabela 1.
Tabela 1. Vantagens e desvantagens da Preparação Social
Vantagens
Reduz conflitos e empondera
comunidades para uma gestão
sustentável da terra e recursos
naturais
Empodera as comunidades para uma
valorização sócio-económica dos
recursos naturais
Catalisa o processo de planificação
distrital e activa sinergias locais

Desvantagens
Leva tempo e é condicionado pelo
calendário sazonal e rotinas locais
Requer facilitadores treinados e
comprometidos com o
desenvolvimento da comunidade
Limitação e falta de controle na
integração das Agendas Comunitárias
no processo de planificação distrital

Estimula a participação e apropriação
das comunidades rurais nos processos
de consultas comunitárias
Não limita a participação de mulheres
e outros grupos da comunidade
Integra-se facilmente no processo de
delimitação de terras comunitárias
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2.3

Preparação Social no contexto de Delimitação de Terras Comunitárias
A preparação social enquadra-se perfeitamente no processo de delimitação de terras
comunitárias previstos na Lei de terras e no anexo técnico, visto que empodera as comunidades
benenficiárias, humaniza o processo de delimitação de terras comunitárias, ajuda as
comunidades e outros actores a apropriarem-se do processo de delimitação, bem como
estimula a consciência destes para uma gestão sustentável da terra e outros recursos naturais.
A tabela 2 mostra as fases de delimitação previstas no anexo técnico e as actividades e etapas
de delimitação usando a abordagem de preparação social. As etapas da preparação social são
descritas com detalhes na secção 3.
Tabela 2. Fases da delimitação conforme o anexo técnico e Actividades e Etapas de delimitação
de acordo com a Abordagem de Preparação Social
Fases de Delimitação
(Anexo técnico do Regulamento da Lei
de Terras)

Actividades de Delimitação
(Abordagem da iTC com Preparação Social)

Etapas/Actividades de Preparação Social
(Abordagem iTC)

Informação, Divulação e Sensibilização
Identificação de Facilitadores Comunitários
Informação e Divulgação

Diagnóstico Rural Participativo (DRP)

Estabelecimento e capacitação de CGRN
Capacitação de Facilitadores Comunitários

Capacitação de Facilitadores Comunitários

Diagnóstico da Comunidade

Diagnóstico da Comunidade

Confrontação de limitess
Zoneamento
Esboço e sua memória

Georeferenciamento

Análise, Priorização e Devolução de Resultados

Devolução
Análise, Priorização e Devolução de Resultados
Tramitação Processual
Lançamento no Atlas Cadastral

Elaboração de Agenda Comunitária

Elaboração de Agenda Comunitária

Entrega pública dos produtos de delimitação
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2.4

Quando Fazer a Preparação Social
A prática da iTC de “Delimitar primeiro” provou que a Preparação Social traz múltiplas
vantagens, sendo digno de recomendar a sua aplicação na delimitação de terras comunitárias
nas seguintes situações:
Durante o processo de planificação das comunidades e do distrito;
Onde há conflitos sobre o uso da terra elou dos recursos naturais;
Nas áreas das comunidades locais onde o Estado e/ou outros investidores pretendem lançar
novas actividades económicas e/ou projectos e planos de desenvoIvimento;
A pedido das comunidades locais; e
Antes da implementação de projectos de investimentos com grande impacto na estrutura
sócio-economica e ambiental das comunidades.

2.5

Quem Deve Conduzir a Preparação Social
A preparação social deve ser conduzida por uma equipa de facilitadores habilitados no uso de
métodos de facilitação que estimulem a participação, inclusão de género e diversidade e que
possuam conhecimentos e habilidades básicas em gestão de recursos naturais. A equipa de
facilitadores deve ser dirigida por um facilitador líder claramente identificado.
Características de um bom facilitador
Um bom facilitador deve ter as seguintes características:
Capacidade de comunicação;
Paciente, com capacidade de ouvir e fazer anotações;
Inspirar confiança, preferencialmente uma pessoa respeitada e conhecida ao nível da
comunidade;
Conhecer e respeitar as tradições, cultura locais e opiniões dos participantes;
Ter capacidade de resumir as intervenções e dar exemplos práticos;
Ter a habilidade de encorajar a participação de todos, incluindo os mais pobres e as
senhoras;
Ter capacidade para criar um ambiente amigável e ter um bom senso de humor;
Usar a língua local e uma linguagem simples;
Evitar o uso de linguagem não habitual para as comunidades;
Saber ensinar e aprender.
Os facilitadores deverão estar habilitados em métodos de facilitação para assegurar a
participação efectiva dos membros das comunidades, lideranças comunitárias, informantes
chave, homens e mulheres, velhos, adultos e jovens, e os vários grupos socio-económicos.
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3.

Etapas da Preparação Social
A abordagem de preparação social comporta 5 etapas a mencionar: (i) Identificação e
capacitação de facilitadores comunitários; (ii) Capacitação de facilitadores comunitários; (iii)
Diagnóstico das comunidades; (iv) Análise, Priorização e Devolução dos resultados; e (v)
Elaboração e entrega da Agenda Comunitária.
Os detalhes de cada uma destas etapas são descritos nesta secção, enquanto que os detalhes
das ferramentas usadas em cada uma das etapas são descritos no capítulo 4.

3.1

Identificação de Facilitadores Comunitários
Os Facilitadores Comunitários são membros da comunidade seleccionados de forma
participativa para apoiar a condução da preparação social. O falicitador líder deverá facilitar o
processo de identificação destes facilitadores.
A identificação e selecção do facilitador comunitário tem sido a chave para o sucesso e para o
garante da sustentabilidade da Preparação Social em determinada comunidade. Por tanto, o
facilitador líder e líderes comunitários devem encorajar a mulher a ser parte da gestão e
participação no processo de preparação social para melhor reflectir as necessidades e
interesses de toda comunidade. Isto ajudará na apropriação dos processos e evitará conflitos
dentro da comunidade.
No processo de identificação e selecção dos facilitadores comunitários devem-se definir com a
comunidade critérios claros para o efeito. Em termos gerais temos que tomar em consideração
como perfil do facilitador, a representatividade, a partjcipação efectiva e a eleição
democrática.
Objectivo: identificar e seleccionar facilitadores comunitários para garantir uma boa condução
do processo de preparação social.
Metodologia: Encontros com líderes comunitários e grupos de povoação com o objectivo de
identificar e selecionar facilitadores comunitários. Seleccionar 1 facilitador por cada povoado
ou grupo de povoações.
Resultados esperados: Facilitadores comunitários representativos seleccionados para
participarem na preparação social
Duração: 2 horas.
Participação: Membros comunitários representativos.
Como identificar e seleccionar o facilitador comunitário?
1º Passo – Encontro com as estruturas locais da comunidade com o apoio do chefe da
localidade ou outros membros do governo distrital
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O encontro tem como objectivo apresentar às autoridades locais a natureza e o objectivo da
actividade.
2 º Passo - Reunião com a comunidade
Durante a reunião, o facilitador líder abordará temas como: (i) O que é ser facilitador
comunitário; (ii) objectivos, (iii) Quais as principais características e tarefas do facilitador
comunitário?
As seguintes características devem ser consideradas para selecção de facilitadores:
o Disposição em trabalhar pela comunidade;
o Disposição em realizar trabalho voluntário;
o Ter tempo disponível para reuniões frequentes; e
o Ligação com instituições, poder público local, etc.
A comunidade elege de forma participativa e democrática os facilitadores comunitários.
Deve-se orientar também a comunidade no sentido que sejam escolhidos para facilitadores
comunitários representativosdos diferentes segmentos sociais. Isto é deve-se conduzir a
eleição dos facilitadores comunitários, tendo em conta os aspectos de sensibilidade ao
género em relação ao acesso e controlo da terra e de outros recursos naturais,
representação geográfica dos grupos sociais na comunidade e habilidades de comunicação.
A tabela 3 apresenta o perfil e tarefas que poderão ajudar na selecção de facilitadores
comunitários.
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Tabela 3: Perfil e tarefas do facilitador Comunitário
Perfil
Ser residente na comunidade
Estar disponível e comprometido com
o desenvolvimento da comunidade
Saber ler e escrever (é uma vantagem)
Conhecer o seu povoado e a
comunidade
Ser influente, simples e comunicativo

Tarefas
Estimular os membros da comunidade
a participar activamente no processo
de preparação social
Fazer o levantamento de informação
da comunidade durante a fase de
diagnóstico
Triangular informação dentro da
comunidade de forma a garantir a sua
consistência
Garantir a participação de diferentes
grupos sociais da comunidade no
processo de preparação social

3.2

Capacitação de Facilitadores Comunitários
A capacitação da equipa de facilitação é crucial para o sucesso da prepração social visto que
dota a equipa de ferramentas e harmoniza as metodogias e abordagens a serem usadas.
Objectivo: Dotar os facilitadores comunitários de conhecimentos e ferramentas básicas para
envolver as comunidades no processo de preparação social e fazer o diagnóstico das
comunidades e priorização das acções.
Resultado esperado: Facilitadores habilitados em técnicas e ferramentas participativas,
técnicas para diagnósticos da comunidades, técnicas de análise, priorização e devolução de
resultados, bem como mecanismos de sensibilização e empoderamento das comunidades.
Duração: Depende em grande medida do número e o nível, e grau de assimilação dos
facilitadores. As capacitações podem durar até 12 dias.
Método: Apresentação e explicação em plenária das ferramentas de Diagnóstico e de
priorização e sua importância, incluindo exercíos práticos com exemplos reais das
comunidades. O uso da língua local é crucial no processo de formação, particularmente para os
participantes não escolarizados.
Localização e tempo: Assegurar que o treinamento ocorra no momento mais adequado para
ambos os participantes (femininos e masculinos) e grupos sociais.
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Material: Material áudio visual usando as ferramentas de diagnóstico e priorização (ver
capítulo 4), blocos gigantes, marcadores, cartazes.
A capacitação da equipa de facilitação deverá ser conduzida por individuos com qualificações
comprovadas em facilitação e deve contemplar áreas temáticas específicas fora das habilidades
de facilitação incluindo a legislação de terra e afins, aspectos de gestão de terra e outros
recursos naturais, resolução de conflitos, ambiente, género e diversidades, entre outros
aspectos julgados relevantes. A capacitação pode ser feita pelo facilitador líder ou outro com
qualificações para tal ou poderá ser contratado especicamente para tal.
3.3

Diagnóstico da Comunidade
O diagnóstico é o passo que consiste na colecta de informação que ajuda a descrever e
caracteriazar a realidade sócio-cultural, económica e ambiental da comunidade, com enfoque
na utilização da terra e outros recursos naturais. Durante a fase de diagnóstico, os facilitadores
comunitários interagem directamente com vários membros da comunidade, cada um na sua
área ou povoado, da qual extraem, com recursos a ferramentas de diagnóstico, informação
relevante (confirmada) sobre a comunidade.
Objectivo: Colectar informação necessária para caracterizar as comunidades na vertente sóciocultural, económica e ambiental, com recurso a ferramentas de diagnóstico.
Resultado esperado: Conhecida a história e realidade sócio-cultural, económica e ambiental da
comunidade referente a utilização da terra e outros recursos naturais.
Metodologia: Com base em encontros mais pequenos, a nível de povoados e/ou grupo de
povoados, os facilitadores comunitários colectam, e fazem a triangulação da informação sobre
a comunidade, com base em ferramentas previamente disponibilizadas. Os encontros servem
igualmente para:
Sensibilziar as comunidades sobre a legislação de terras e outras complementares;
Sensibilizar as comunidades sobre o papel dos Comités de Gestão de Recursos Naturais no
apoio na gestão de terra e outros recursos naturais;
Sensibilizar sobre a valorização dos recursos naturais dentro das comunidades;
Sensibilizar as comunidades e motivar a sua participação no processo de delimitação; e
Sensibilizar as comunidades sobre a importância da sua participação nas consultas
comunitárias.
Duração: 5 – 10 dias + 2 de Devolução dos Resultados do Diagnóstico

3.4

Validação dos Dados do Diagnóstico
Finalizada a fase de diagnóstico, e antes de passar à fase de priorização, os dados do
diagnósticos devem ser compilados pelos facilitadores líderes acompanhados pelos
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facilitadores comunitários. Esta informação compilada, deve ser devolvida à comunidade para
validação, pois é com base nesta informação que devem ser priorizadas as potenciais ideias de
desenvolvimento da comunidade. Os facilitadores comunitários desempenham um papel chave
no processo de devolução dos resultados do diagnóstico da sua comunidade, devendo no
processo receber continuo acompanhamento dos facilitadores líderes.

Uma boa prática é que ao final do dia a equipa de facilitadores sente-se junta para
partilhar os resultados e desafios do dia, documentar os resultados e planificar o dia
seguinte.

3.5

Análise e Priorização
A etapa de análise e priorização consiste no uso de ferramentas apropriadas para facilitar o
processo de avaliação da informação colhida na fase de diagnóstico e o processo de priorização
das acções identificadas pelas comunidades. Nesta fase requere-se alta habilidade de
facilitação mas também conhecimentos técnicos sobre processos de priorização, oportunidades
de desenvolvimento e sensibilidade para assegurar a inclusão e participação de vários grupos
sociais.
Objectivo: Avaliar e classificar a informação fornecida pela comunidade por ordem de
importância rumo a definição de plano de acção da comunidade
Resultado esperado: Identificadas e compiladas prioridades das comunidades que vão constar
na agenda da comunidade para o uso e gestão da terra e outros recursos naturais.
Metodologias: A definição de prioridade deve ser um processo extremamente participativo,
que deve ser feita em encontros com comunidades, usando ferramentas de priorização
adequadas para efeito (veja capítulo 5), com apoio das lideranças locais e facilitadores
comunitários. Durante o processo, é preciso respeitar opiniões de diferentes grupos sociais da
comunidade presentes nos encontros.
Duração: 2 – 4 dias
Participantes: Facilitadores líderes, facilitadores comunitários, líderes comunitários e membros
dos CGRN
Apesar das prioridades não serem estáticas, estas prioridades de desenvolvimento identificadas
vão constituir o conteúdo chave das agendas comunitárias de desenvolvimento, devendo assim
serem identificadas e analisadas meticulosamente e de forma participativa.
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3.6

Devolução
A validação das prioridades de desenvolvimento, constituem um momento de grande
importância na finalização de processo de preparação social. Similar ao processo de devolução
do resultado do diagnóstico, a devolução final sobre as prioridades das comunidades deve ser
realizada pelos facilitadores comunitários com constante acessoria dos facilitadores líderes.
Objectivos: Validar com a comunidade as prioridades de desenvolvimento definidas que
constarão na Agenda Comunitária.
Resultados esperados: Validada a lista de prioridades e informação necessária para elaboração
da Agenda Comunitária.
Metodologia: Apresentação em plenária pelos facilitadores comunitários de toda informação
(diagnóstico e priorizações) produzida. Recolha de subsídios importantes para melhorar a
informação. Facilitação da participação de todos. Os facilitadores apresentam de forma
explicita os passos dados até a identificação das prioridades identificadas. E apresentam em
detalhes a lista de prioridades. Durante este processo as comunidades são consciencializadas
sobre a importância da agenda comunitária e da necessidade de liderarem o processo de
desenvolvimento comunitário seguindo as prioridades identificadas.
Duração: 2 dias
Participantes: Membros das comunidades, podendo incluir comunidades vizinhas; detentores
de DUATs dentro da comunidade, CGRN, facilitador líder, facilitadores comunitários,
extensionistas e líderes comunitários entre outras forças vivas da comunidade.

3.7

Elaboração da Agenda Comunitária de Desenvolviemnto
A Agenda Comunitária de Desenvovimento para uso e aproveitamento sustentável da terra e
outros recursos naturais, é um documento que exprime os sonhos, e as aspirações das
comunidades (incluindo diferentes grupos sociais) sobre o desenvolvimento que elas gostariam
de alcançar num período de tempo predefinido entre 5 à 15 anos. A Agenda Comunitária é
considerada o produto final do processo de Preparação Social. E é com base nela que a
Comunidade negocia seus interesses ou intenções/planos com os diferentes actores,
nomeadamente, o Governo do distrito através do Conselho Consultivo; ONGs e investidores.
Assim, é da responsabilidade do CGRN garantir que a Agenda Comunitária seja respeitada e
actualizada sempre que necessário.
Objectivo: Compilar num documento orientador as aspirações da comunidade e respectivas
acções prioritárias de desenvolvimento com base na utilização sustentável da terra e outros
recursos naturais.
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O documento é designado Agenda comunitária de Desenvolvimento para uso e aproveitamento
sustentável da terra e outros recursos naturais que servirá para consulta e o uso rotineiro das
comunidades.
Metodologia: Compilação, digitação e produção duma brochura simples, ilustrada, contendo o
resultado do diagnóstico, as prioridades e acções prioritárias de senvolvimento da comunidade.
Duração: 1 semana
Participantes: A produção deste documento é da responsabilidade do facilitador líder.
Entretanto toda a equipa de facilitação desempenha um papel crucial no fornecimento e
confirmação da informação nele contida.
A agenda deve conter a informação apresentada na tabela 4.
Tabela 4: Conteúdo da Agenda Comunitária
Capítulos

Descrição
Contexto da elaboração da agenda para a
comunidade

Introdução

Objectivo
Passos e processos da Preparação Social
Instituições e pessoas envolvidas
Localização geográfica
Dados da população
Estrutura organizativa da comunidade
Historial da comunidade

Caracterização da comunidade

Caracterização sócio-cultural, económica e ambiental
da comunidade
Lista de potencialidades
Descrição de ocupação de terras
Relação institucional
Os resultados da análise FOFA da comunidade

Estratégias e prioridades de
desenvolvimento

A lista de prioridades de desenvolvimento, incluindo
os resultados do trabalho de priorização
A visão do desenvolvimento da comunidade

Fotos dos trabalhos realizados e as potencialidades da
comunidade
Anexos

Resultados dos diagnósticos
Resultados das priorizações
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4.

Divulgação da Agenda Comunitária
A divulgação da Agenda Comunitária é chave para que a comunidade beneficiária implemente
as acções prioritárias nela contidas, e para que os diferentes actores directa ou indirectamente
envolvidos no processo de desenvolvimento da comunidade a respeitem. A agenda comunitária
e seu conteúdo deve ser amplamente divulgada aos membros da comunidade e aos diferentes
actores interessados na terra e outros recursos naturiais da comunidade. O Comité de Gestão
de Recursos Naturais é o órgão da comunidade responsável por divulgar a agenda e seu
conteúdo para:
Governos locais: O que facilita o processo de planificação distrital, reduzindo custos de
diagnósticos nas comunidades, e aproveitando as priorizações das comunidades como base
para definição de prioridades de desenvolvimento local. E para as comunidades detentoras
das agendas a partilha facilita o seu conhecimento antecipado sobre a intenção da
realização de consultas comunitárias;
Investidores: O que permite dar a conhecer aos investidores as principais aspirações da
comunidade, facilitando o desenho de programas de desenvolvimento (incluindo de
responsabilidade social) que vão de encontro aos interesses da comunidade. A divulgação
das agendas aos investidores podem ocorrer durante o processo de consuta comunitária
bem como durante as parcerias;
ONGs e Insitiuições que promovem desenvolvimento rural: O que cria oportunidades para
parcerias e/ou sinergias nas acções prioritárias da comunidade, e programas
implementados por outras insitiuições presentes na comunidade.
A comunidade detentora duma agenda comunitária deverá estar dotada de mecanismos para
que possa divulgar a sua genda de forma estratégica e que seja capaz de fazê-lo mesmo depois
do fim do processo de delimitação das suas terras.
Por exemplo as comunidades através dos comités de gestão de recursos naturais deverão estar
preparadas para divulgar a sua agenda comunitária durante o processo de consultas
comunitárias, encontros com governo do distrito, parceiros de desenvolvimento, sociedade
civil, investidores entre outros. Para tal elas precisam de orientação para que possam fazé-lo de
forma adequada para cada situação.
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A abordagem de preparação social toma como não negociáveis as questões
sobre Género e Diversidade, Meio ambiente, Mudanças Climáticas e Mitigação
de Conflitos no processo de recolha, análise, priorização e definição de acções
conduncentes ao desenvolvimento da comunidade. Os facilitadores da
preparação social deverão assegurar que todos estes aspectos sejam

abordados durante as discussões com as comunidades, procurando sem ferir
suas sensibilidades abordar as questões ligadas às barreiras, preconceitos e
mitos em volta deles. Os facilitadores deverão apoiar-se da estratégia de
género e diversidade da iTC e das ferramentas da preparação social para
colherem e analisarem informações, e priorizarem acções de desenvolvimento
tendo em conta os aspectos de Género e Diversidade, Meio ambiente,
Mudanças Climáticas e Mitigação de Conflitos na comunidade.
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5.

Ferramentas Úteis para a Condução da Preparação Social

5.1

Ferramentas para Diagnóstico da Comunidade
A preparação social apoia-se das ferrramentas de DRP para estimular o envolvimento
das comunidades nos processos de recolha e análise de informação, e tomada de
decisão sobre as prioridades do desenvolvimento da comunidade.
As ferramentas de DRP são úteis no processo de identificação de constrangimentos e
oportunidades e sua análisedurante a condução da preparação social. Portanto, os
facilitadores da preparação social devem estar familizarizados com estas ferramentas
no seu trabalho de facilitação.
A lista de ferramentas de DRP que os facilitadores deverão tomar em conta no processo
de preparação social é apresentada abaixo.

5.1.1 O Perfil Histórico
O perfil histórico é um exercício interessante e fundamental para a criação de uma
relação de confiança entre a comunidade e o facilitador.
É uma ferramenta que permite obter e registar os principais eventos ou acontecimentos
históricos que influenciaram e/ou influenciam a vida de uma determinada comunidade.
Os dados do perfil histórico são importantes na planificação das intervenções
estratégicas comunitárias, pois com eles pode-se visualizar os eventuais riscos ou
suposições que podem afectar positiva ou negativamente o desenvolvimento
económico e social local.
Para o desenho do perfil histórico, aconselha-se que participem no exercício, pessoas
idosas, incluindo homens e mulheres. No entanto, a mistura deste grupo com jovens
garante uma maior interacção e discussão que permita lembrar e registar os principais
eventos históricos que ocorreram na comunidade.
Objectivos do Uso do Perfil Histórico
A análise do perfil histórico da comunidade, permite identificar e compreender os
eventos mais marcantes e as tendências ao longo das várias fases históricas que a
aldeia e a comunidade passaram;
Discutir as várias influências e efeitos dos eventos chaves na história da
comunidade;
Identificar os eventos positivos e negativos e a sua influência e efeitos na história e
na vida da comunidade;
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A partir desta análise, tirar ilações ou ensinamentos dos efeitos dos eventos
(naturais, sociais, económicos, de saúde pública etc.) que permitam dar uma
orientação para a concepção de acções e programas de desenvolvimento.
O Perfil Histórico é normalmente usado para:
Dar orientação no acto de elaboração de Planos de Desenvolvimento;
Identificar assuntos relacionados com a periodicidade de eventos marcantes (por
exemplo, cheias ou secas e outras calamidades naturais). Portanto, o uso do perfil
histórico permite conhecer a vulnerabilidade da comunidade aos diferentes
eventos;
Identificar assuntos relacionados com pragas e doenças na produção agro–
pecuária, a sua periodicidade;
Os principais surtos de doenças que afectam a saúde pública;
Os principais conflitos tribais, a hierarquia e sequência de governação local, entre
outros.
Tempo Necessário: 1hora a 1h e 30 minutos
Material Necessário
Para este exercício são necessários os seguintes materiais:
Matriz de documentação, papel e marcadores para copiar os resultados. Esta
ferramenta deve ser combinado com a matriz de tendência.
Quem Participa?
Deve-se constituir um grupo misto de homens e mulheres para realização deste
exercício. É aconselhável que também façam parte deste exercício pessoas idosas, pois
estes são a biblioteca da comunidade.
Como Facilitar o processo do desenho do Perfil Histórico
Existem várias formas de iniciar o diálogo para desenhar o perfil histórico da
comunidade. Por exemplo, pode-se iniciar a conversa:
Explicando ao grupo os objectivos do exercício e qual a importância do desenho do
perfil histórico da comunidade;
Solicitando aos participantes para se lembrarem dos acontecimentos do passado
que marcaram positiva ou negativamente a vida da comunidade. Poderá iniciar com
o registo de desastres naturais;
Seguindo um processo de chuva de ideias ir registando no chão ou no papel gigante
as contribuições dos participantes, encorajando a todos para darem o seu
contributo (idosos, jovens, homens, mulheres, rapazes e raparigas);
Guião de Preparação Social da Cooperativa para Terras Comunitárias

19

Comece por desenhar uma linha recta onde uma das extremidades representará o
momento actual (agora) e explique ao grupo que esta é uma linha ou perfil
histórico;
Peça a comunidade para iniciar a discussão sobre os eventos de que eles se
recordam e atribua símbolos para a representação de cada um deles. Marque a
data do início e do fim e peça para que os presentes descrevam as condições em
cada um dos eventos ocorreu e tente colher informação sobre o número de
afectados;
Seguidamente e de uma forma um pouco mais estruturada, pergunte sobre o
tempo (ano e perídos do ano) em que o evento ocorreu e as possíveis
consequências (positiva ou negativa) que cada evento causou;
Facilite a discussão no sentido de apurar a vulnerabilidade futura da comunidade
perante cada um dos eventos bem como o que pode ser feito para mitigar os
efeitos;
Poderá também discutir com o grupo as lições aprendidas com os eventos e que
tipo de orientação futura se pode ter para cada um dos eventos (orientação
económica, política, cultural, social de educação, etc);
No final do exercício, a tabela 5 deve ser preenchida de uma forma cronológica e
legível, destacando aqueles eventos mais marcantes da comunidade.
Tabela 5: Perfil Histórico da comunidade
Descrição do efeito para a comunidades
No

Descrição do evento
histórico

Ano

Implicações

para

o

desenvolvimento
Positivo

Negativo

económico

e

social

local
1
2
3
4
5
6
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Figura 1: Perfil Histórico da comunidade de Magaro
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5.1.2 Mapeamento dos Recursos e Estabelecimento dos Limites das Áreas Comunitárias
O mapeamento participativo dos recursos existentes, ou simplesmente mapeamento
dos recursos, é uma ferramenta que ajuda a comunidade a sistematizar o seu próprio
conhecimento sobre a base de recursos naturais e outros que têm disponíveis.
O mapeamento dos recursos facilita a discussão sobre:
Os diferentes tipos de recursos que a comunidade possui e como eles são usados;
Se os recursos são abundantes ou escassos;
Identificar as diferentes oportunidades para o desenvolvimento de actividades que
permitam melhorar ou desenvolvê-los, ou mesmo promover o uso adequado dos
recursos existentes.
Porquê Fazer o Mapeamento de Recursos e a Delimitação das Áreas Comunitárias?
O mapeamento de recursos e a delimitação das áreas comunitárias permite:
Conhecer e registar as sensibilidades e percepções das comunidades sobre os
recursos naturais e outros existentes ao seu redor, como e quem os usa;
Identificar assuntos associados aos recursos locais e tipo de solos existentes;
Identificar os limites das áreas comunitárias;
Fazer o zoneamento dos vários tipos de recursos naturais existentes;
Identificar soluções apropriadas e as oportunidades que possam melhorar a gestão
do uso das terras comunitárias;
Desenvolver planos de uso e de gestão sustentável das terras comunitárias;
Também o mapeamento é usado para planificar actividades de grande dimensão ao
nível das comunidades como por exemplo abertura de estradas, sistemas de
irrigação, estabelecimento e exploração de florestas comunitárias;
São ainda feitos mapeamento de recursos quando se estão a realizar
levantamentos florestais ou de sistemas de cultivo para avaliar o potencial de uso
de terras.
Quem Participa na Elaboração
Dependendo da situação local participam no mapeamento homens e mulheres
agrupados em diferentes grupos de foco , ou uma outra maneira de agrupar as pessoas.
É importante notar que grupos diferentes têm perspectivas diferentes sobre os
recursos, por exemplo, as mulheres normalmente incluem recursos tais como lenha,
água, porque são importantes para elas, enquanto que os homens podem priorizar
áreas de pastagem, de caça, etc.
Tempo necessário: 2 horas e 30 minutos a 3 horas
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Material necessário
É importante que os mapas sejam primeiramente desenhados no chão antes de serem
transcritos para papel gigante, utilizando materiais locais tais como, pedra, paus, capim
e pode-se também recorrer ao uso de carvão vegetal e até farinha, para desenhar
alguns dos items e representá-los no mapa. Papel gigante, marcadores e canetas de
cores diferentes são também materiais úteis para este exercício.
Dicas para Facilitação do Mapeamento dos Recursos e a Delimitação das Áreas
Comunitárias?
Durante a realização deste exercício, não se deve preocupar muito com um desenho
“perfeito” e bonito. O mais importante é tentar obter o máximo de informação possível
sobre a sensibilidade e as percepções da comunidade sobre os recursos existentes, a
sua localização, como são presentemente usados e se são abundantes ou não.
Os facilitadores devem contribuir para que o mapeamento dos recursos seja
desenvolvido de tal forma que o conteúdo do mapa seja de acordo com o que as
comunidades acham importante. É importante que seja a própria comunidade a
elaborar os mapas, cabendo ao facilitador o papel de fazer as perguntas necessárias
para conduzir o processo de discussão e elaboração dos mapas.
Para consolidar os conhecimentos das comunidades sobre a posse dos recursos
identificados no mapa, é importante combinar este exercício com a matriz de acesso e
controlo dos recursos dentro da comunidade. Este exercício também deve ser
combinado com a realização de Caminhadas Transversais que assegura a provisão de
informação complementar.
Dicas para o mapeamento dos recursos
Escolher um lugar à sombra com um chão liso e espaçoso para desenhar o mapa;
Os membros da comunidade devem desenhar o mapa no chão, usando pedras,
paus, capim etc, e o facilitador deve apenas fazer perguntas e guiar ou dar direcção
as discussões;
Colocar um sinal (uma pedra por exemplo) para representar um marco central e
importante da área. Por exemplo, indicar uma montanha, como ponto de
referência para a discussão;
Peça aos presentes para identificarem e localizarem as principais infra-estruturas e
outros marcos importantes existentes (ex. estradas, pontes, montanhas, campos,
machambas, etc..);
Não interrompa o exercício a não ser que eles parem de esboçar o mapa;
Pergunte sempre sobre o que deve estar a faltar no mapa;
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Peça aos participantes para esboçarem as fronteiras do bairro, aldeia ou
comunidade;
Quando o mapa estiver pronto, os facilitadores devem pedir aos participantes para
descreverem o mapa e perguntar sobre qualquer coisa que não esteja claro;
O mapa final deve ser transferido / transcrito para o papel gigante;
No final, pode-se produzir uma matriz com informação colhida no exercício de
mapeamento de recursos e caminhadas transversais onde esteja patente o tipo de
recursos existentes, o estado actual, problemas, potenciais de utilização e
actividades em curso.
Algumas questões importantes a serem colocadas:
Que recursos existem no seio da comunidade?
Que recursos são abundantes ou escassos?
Onde se localizam as fontes de água potável?
Onde as pessoas procuram lenha?
Onde se localizam e qual é a extensão das áreas de pastagem e agricultura?
Que tipo de actividades de desenvolvimento a comunidade leva a cabo? Onde?
Quem tem acesso à terra e outros recursos naturais?
Quem dá autorização para o acesso a estes recursos?
Quais são os problemas actuais associados com cada tipo de terras ou recursos?
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Figura 2: Exemplo de Mapa de Recursos – Projectos financiados pela iTC / KPMG em
Manica

Fonte: MAGARIRO 2009 - Agenda Comunitária

Fonte: Pambery 2009 – Agenda Comunitária

– Mwedzi Wagara – Gondola

de Phandagoma – Bárue

5.1.3 Mapeamento Social e Institucional
5.1.3.1 Mapeamento Social
Esta ferramenta permite que se tenha uma percepção da estrutura social no seio da
comunidade e um entendimento de como é que as diferenças dos agregados familiares
são definidas. Este entendimento é importante para que se perceba como os padrões
de riqueza são localmente definidos (pobre e rico) e se conheçam as mudanças no seio
das comunidades (nascimentos, migração e emigração) bem como permite conhecer o
padrão de acesso e distribuição de recursos entre homens e mulheres e diferentes
grupos sociais e as relações de poderes.
Uma vez que este tipo de mapeamento mostra todos os tipos de famílias existentes na
comunidade (pela riqueza, grupo étnico, religião, etc.) e sua localização, permite
assegurar que as pessoas dos diferentes grupos sócio - económicos sejam envolvidas
durante o levantamento. É importante que se inicie nesta fase a discussão sobre as
desigualdades, problemas sociais, estratégias e soluções de sobrevivência.
Importa referir que pode-se recorrer à revisão de dados secundários para uma melhor
percepção do mapeamento social, bem como colher informação fora das sessões de
mapeamento social propriamente dita, como por exemplo através de conversas durante
as horas das refeições, etc.
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Quem Participa?
Deve-se organizar um grupo focal de discussão envolvendo aquelas pessoas que
detenham o conhecimento sobre a maior parte das famílias da comunidade. Deve-se
assegurar que tanto homens como mulheres participem da discussão (grupo) ou que
estes estejam organizados em grupos separados, caso seja necessário.
Tempo Necessário: 2 a 3 horas, dependendo da dinâmica no seio dos grupos formados
para realização deste exercício.
Material Necessário
Para a realização desta actividade devem ser utilizados materiais locais como pedra,
paus, capim, folhas, penas, pó, cinza, etc. Papel gigante, marcadores e canetas de cores
diferentes são também materiais úteis para este exercício.
Como facilitar o mapeamento social?
A semelhança do mapa de recursos, o mapeamento social é construído sobre o
chão e depois transcrito para o papel gigante;
Deve iniciar o processo solicitando aos participantes que mostrem a localização das
casas no seio da comunidade;
Depois de todas as casas serem ilustradas, deve seguir uma discussão sobre o que
constitui bem-estar e riqueza no entendimento da comunidade (deve-se alcançar
consenso sobre os critérios de definição). Estes critérios poderão incluir itens como
o tipo de casa, número de animais (bovinos, caprinos, suinos, ovinos, aves, etc),
fontes de rendimento e fornecimento de comida, acesso à terra para a prática de
agricultura, áreas de pastagem, rios, florestas, bem como acesso à educação e
cuidados de saúde. É importante que a comunidade/participantes decidam sobre os
critérios;
Em seguida, cada uma das famílias é avaliada de acordo com esses critérios de
bem-estar, para os quais deverão ser estabelecidos símbolos que depois serão
lançados no mapa. Podem ser utilizadas penas, folhas ou cores diversas para a sua
representação. Deste modo, constituir-se-á um mapa visual de diferenças socioeconomicas na base do consenso de grupo;
É importante fazer perguntas para a confirmação do que se obtém do exercício;
Os mapas sociais produzidos por intermédio deste exercício devem incluir
informação sobre os pontos cardeais (Norte, Sul, Este e Oeste) bem como ter uma
indicação dos limites das comunidades.
Algumas questões importantes a serem colocadas:
Quantas famílias existem na comunidade? Qual é o tamanho médio das famílias?
Qual é o número total das pessoas na comunidade?
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Esta comunidade está a crescer ou a diminuir de tamanho? O número de pessoas
está a aumentar ou diminuir? Porquê? (taxa de natalidade, migração e emigração).
As famílias são polígamas ou monógamas? Os meios de vida são organizados pelas
famílias nucleares ou famílias alargadas? Como é que estes meios de vida são
definidos?
Figura 3: Exemplo de Mapa Social – Projecto da iTC / KPMG em Manica

Fonte: MAGARIRO 2009 - Agenda Comunitária – Muconde –
Gondola

No caso em que a comunidade seja composta por mais de um grupo étnico ou
religioso, será que estas se encontram mais concentradas em determinadas áreas?
Existem algumas partes/locais da comunidade onde estejam concentrados os
estratos mais pobres da comunidade ou pessoas com problemas de acesso a terra?
Qual é a definição local para pobre e rico? Que famílias são consideradas ricas?
Pobres? Médias?
Quantas famílias são lideradas por mulheres? Será que o número deste tipo de
famílias está a crescer? Se sim, porquê?
5.1.3.2 Mapeamento Institucional
O Mapeamento Institucional é uma ferramenta utilizado para obter conhecimento
sobre a natureza das instituições que directa ou indirectamente servem os interesses
das comunidades ou possuem potencial para servir os propósitos de desenvolvimento
destas. As instituções são identificadas através da elaboração do Diagrama de Venn.
A elaboração de um esboço analítico para cada uma das instituições operando na
comunidade examinando o que cada uma delas alcançou e o que elas necessitam para
acelerar os trabalhos de desenvolvimento é parte deste exercício.
Guião de Preparação Social da Cooperativa para Terras Comunitárias

27

Caso a comunidade local demostre capacidade para implementar actividades de
desenvolvimento que eles podem sustentar por si só, então deve-se tomar atenção
especial a esta capacidade demonstrada pela comunidade.
Importa referir que enquanto o Diagrama de Venn revela a importância das instituições
locais e o grau de interacção entre si e com a comunidade, o mapeamento institucional
mostra detalhes sobre como estas instituições funcionam e o seu propósito. O Diagrama
de Venn é também útil para clarificar os papéis na tomada de decisão e identificar
potenciais conflitos entre diferentes grupos socio-económicos. Estas ferramentas em
conjunto facilitam o conhecimento sobre o contexto das instituições locais. Deste modo,
a informação gerada pela aplicação destas ferramentas será muito útil quando as
comunidades estiverem no processo de planificação das actividades de
desenvolvimento.
Quem Participa?
Deve-se trabalhar preferencialmente com o mesmo grupo que irá realizar o Diagrama
de Venn para análise das instituições que serve a comunidade em estudo. Para tal,
deve-se organizar grupos focais separados de Homens e Mulheres, incluindo uma
mistura de grupos socio-economicos mistos. Deve-se assegurar que as camadas mais
pobres e desfavorecidas estejam inclusas ou estejam organizadas em grupos
apropriados, se for necessário.
Tempo necessário: 2 a 3 horas.
Material necessário
Para a realização deste exercício é necessário que seja elaborado o diagrama de Venn.
Também necessita-se de papel gigante, marcadores e canetas de cores diferentes.
Deve-se também usar cartolina de côr variada e tesoura para elaboração dos círculos
que representem diferentes instituições.
Dicas para facilitação do mapeamento Institucional
Comece por desenhar um Diagrama de Venn sobre as instituições que servem ou
podem servir os interesses de desenvolvimento da comunidade em estudo. Este
processo pode levar 1 a 2 horas:
O diagrama de Venn pode ser desenhado no chão, mas deve ser especialmente
claro (e divertido) principalmente se elaborarmos figuras circulares coloridas (com
cartolina de cor diversa) para serem coladas no papel gigante (ou de Caqui). Devese preparar o material com antecedência recortando cartolina em círculos de
diferentes tamanhos e cores.
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Inicie por solicitar aos participantes para identificarem os grupos e organizações
locais, bem como instituições não locais importantes para a comunidade. Depois
solicite aos participantes para representarem cada instituição num círculo pequeno,
médio ou grande, conforme o grau de relativância para a comunidade. O nome ou o
símbolo de cada uma das instituições deverá ser indicada em cada um dos círculos.
Deve no entanto assegurar que cada instituição/organização receba uma cor
diferente da outra, se possível.
Procure saber quais das instituições trabalham juntas ou possuem sobreposição de
seus membros. Os círculos devem ser colocados da seguinte forma:
o Círculos Separados Não há cooperação entre as instituições;
o Círculos que se Tocam/Unem
Há passagem de informação entre as
instituições;
o Círculos Sobrepostos Existe alguma cooperação na tomada de decisão;
o Sobreposição/Intersecção Muito Acentuada
Muita cooperação na tomada
de decisão.
Discuta sobre o maior número de instituições possíveis e peça aos participantes
para colocarem os círculos correspondentes nas posições relativas. Poderá haver
muito debate na colocação dos círculos até que sejam alcançados consensos.
Algumas perguntas chave que poderão ser feitas durante a elaboração do Diagrama
de Venn:
o Existem grupos locais organizados em torno de questões ambientais (Ex.
exploração/utentes de florestas, utentes de furos de agua, etc.)?
o Existem grupos locais organizados em torno de questões económicas (Ex.
credito/poupanças, produção agrícola, pecuária)?
o Existem grupos locais organizados em torno de questões sociais (Ex. Saúde,
Religião, Educação de adultos).
o Existe exclusão de mulheres em alguns destes grupos? Em qual deles? Porquê?
O que as mulheres perdem por causa da sua fraca participação?
o Existem grupos exclusivamente de mulheres? Se sim, qual é o enfoque/vocação
destes grupos? O que as mulheres ganham por fazerem parte deste tipo de
grupos?
o Qual é a ligação entre os grupos ou organizações locais com as instituições de
fora (ex ONGs, partidos políticos, instituições governamentais).
o Finalmente, deve assegurar-se que os diagramas de Venn produzidos pelos
diferentes grupos sejam levados à discussão dos participantes. Caso um dos
grupos de trabalho atribua a determinada instituição um círculo grande e
outro, um círculo pequeno, para a mesma instituição, deve então procurar
encontrar as razões. Deve procurar saber também como é que esta instituição
se relaciona diferentemente para diferentes membros da comunidade? Deve
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o

verificar se algum dos grupos de trabalho terá incluído um número reduzido de
instituições no seu diagrama e porquê?
No final do exercício será produzido um esboço semelhante ao abaixo
representado no exemplo.
Figura 4: Exemplo de Diagrama de Venn

Para cada uma das instituições ou grupo de instituições identificadas no Diagrama
de Venn, discuta no mínimo quatro tipos de informação: fundação e Metas, Gestão,
Realizações e Necessidades.
Deve-se preparar no papel gigante um esboço para cada instituição e tente
encontrar respostas as perguntas chaves durante as discussões aprofundadas.
Deverá assegurar que se façam perguntas sobre lideranças, membros, actividades e
processo de tomada de decisão, interacções e conflitos com outras instituições,
incluindo aquelas de nível intermediário e macro.
No final do exercício deverá ser capaz de elaborar o seguinte quadro para cada uma
das instituições identificadas:
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Tabela 6: Exemplo de Mapa Institucional
Nome do

Fundação e

grupo/Instituição

Objectivos
Fundado em 19_ _
Objectivos

Conselho

principais:

comunitário

(1)
(2)
(3)

Gestão

Realizações

Constituição da

Necessidades

(1) Capacitação

liderança:

(1)

em

Critério de

(2)

(2) Escritório

elegibilidade

(3)

(3)

Mandato

Algumas questões importantes a serem colocadas:
Quantos grupos locais ou instituições existem? Quem participa nelas? (ex: Idosos,
Mulheres, camponeses)? Quais são os seus propósitos/objectivos?
Será que as lideranças são dominadas por um grupo social particular (ex: Homens,
ricos, etc)?
Será que as mulheres ocupam posições de lideranças em algumas destas
instituições locais? Se sim, que mulheres? Em que instituições?
Quais das instituições alcançaram realizações que vão ao encontro das
necessidades de desenvolvimento das comunidades?
Que instituições locais possuem ligações com instituições de fora da comunidade?
Em que circunstâncias e para quais propósitos?
5.1.4 Rotinas Diárias, Calendários Sazonais e Matriz de Bem Estar
Esta secção será constituída pela combinação de três ferramentas que visam apurar
informações que se complementam facilitando sua triangulação.
5.1.4.1 Rotinas Diárias
As rotinas diárias ilustram todos os tipos de actividades realizadas num dia. Estas são
particularmente úteis para observar a carga relativa de trabalho no seio dos diferentes
grupos de pessoas da comunidade (ex: mulheres, homens, pobres, ricos, jovens, velhos,
etc.)
As comparações entre as actividades diárias mostram quem trabalha mais tempo, quem
se concentra em menor número de actividades, quem divide o seu tempo por múltiplas
actividades, e quem tem mais tempo de descanso/lazer e de dormida. Estas também
mostram as variações sazonais.
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Rotinas de crianças podem mostrar como a escola é importante na sua vida e como os
rapazes e raparigas são envolvidos de diferentes maneiras nas tarefas do agregado. As
comparações entre as rotinas diárias de diferentes grupos sócio - económicos podem
ajudar a clarificar, por exemplo, as práticas de cuidados infantis ou razoes porque
crianças pobres não têm acesso ao ensino comparativamente com as crianças de
famílias mais favorecidas.
É importante preparar rotinas separadas para diferentes estações do ano,
para ver os efeitos da carga sazonal de trabalho sobre os cuidados à criança,
assiduidade na escola, etc.

Quem Participa?
Para se ter uma perspectiva de género, é sempre melhor fazer este exercício com
grupos de foco de mulheres e homens. Deve-se assegurar que os grupos incluam
pessoas de diferentes estratos sócio - económicos. No entanto, caso o tempo permita,
pode se usar outros grupos de foco, por exemplo, grupos de focode raparigas, rapazes,
pessoas pobres e menos pobres, etc.
Tempo necessário: entre 1 a 2 horas.
Material necessário
Materiais úteis para este exercício incluem papel gigante, marcadores coloridos e régua.
Por outro lado, se o exercício for feito no chão, então poderá usar material local diverso
disponível para ilustrar diferentes actividades.
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Dicas para facilitação da elaboração das rotinas diárias
Organize os diferentes grupos focais de discussão e explique que pretende
conhecer/aprender mais acerca do que as comunidades fazem durante um dia
típico.
Peça que os grupos separados de mulheres e homens desenhem/produzam o seu
próprio relógio.
Os participantes devem primeiro focalizar nas actividades realizadas no dia
anterior, construindo uma imagem de todas as actividades realizadas nos diferentes
tempos/períodos do dia e indicar a sua duração. Indique também a estação do ano
actual (por exemplo, época chuvosa, época seca, etc).
Pode começar o exercício dando exemplo de como você mesmo gastou o seu
tempo ontem. Desenhe um círculo grande num papel e indique quando acordou, a
que horas foi descansar e todas as actividades realizadas entre esse tempo de
descanso e o acordar. Evite detalhes, mas mostre todas as actividades, tais como
trabalho, trabalho doméstico, cuidados à criança, etc.
Coloque cada uma das actividades num círculo (indicando um relógio). Actividades
que ocorram ao mesmo tempo devem ser anotadas no mesmo espaço de tempo.
Como por exemplo, tomar conta das crianças enquanto trabalha na machamba ou
enquanto cozinha.
Figura 5: Exemplo de Rotina Diária – Projecto da iTC / KPMG em Manica

Fonte: MAGARIRO 2009 - Agenda Comunitária – Muconde –
Gondola

Quando terminar a construção dos relógios, faça perguntas acerca das actividades
mostradas. Pergunte se o dia anterior pode ser ou não considerado um dia típico
para esta altura do ano. Caso não tenha sido um dia típico para a altura do ano,
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peça para que os participantes desenhem um relógio reflectindo um dia típico para
esta época do ano.
Algumas questões importantes a serem colocadas:
Pergunte a cada participante como o seu dia é dividido? Quanto tempo dedica às
actividades produtivas?; actividades domésticas?; actividades comunitárias?;
descanso/lazer?; dormir? Como é que estas actividades variam em cada
época/campanha?
Pergunte a cada participante se o tempo está dividido para os diversos tipos de
actividades ou está concentrado para algumas actividades?
Peça para identificarem as diferenças e semelhanças dos relógios das mulheres e
dos homens?
Peça para identificarem as diferenças e semelhanças dos relógios dos diferentes
grupos sócio - económicos?
Olhando para os diferentes relógios, qual dos grupos é que se mostra mais
ocupado?
Não se esqueça de anotar as rotinas num papel, incluindo o nome do
grupo ou pessoa, e a época que a rotina se refere.

5.1.4.2 Calendário Sazonal
O Calendárioa sazonal é uma ferramenta que permite determinar os padrões e
tendências dos efeitos dos factores sazonais no seio de determinada comunidade ao
longo do ano. Este calendário poderá ser utilizado para analisar os efeitos dos factores
sazonais tais como a distribuição das chuvas, disponibilidade de comida, produção
agrícola, receitas e despesas, problemas de saúde e outros sobre os meios de vida das
comunidades. Além disso, os calendários sazonais podem ser ainda usados para colher
informação sobre quanto trabalho a comunidade realiza, como as famílias alocam seu
tempo e sua força de trabalho nas várias actividades que realizam na sua comunidade.
Quem Participa?
Participam neste exercício grupos mistos ou separados de homens e mulheres. Estes
devem ser informantes chave que detêm o conhecimento dos usos e costumes/hábitos
da zona, eventos e seus efeitos para as comunidade.
Tempo necessário: 2 horas.
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Material necessário: Para este exercício poderá utilizar pedrinhas, folhas, pauzinhos e
outro material localmente disponível para simbolizar os padrões de
comparação/análise, caso o esboço seja feito no chão. Caso utilize papel gigante deverá
optar pelo uso de canetas, lápis, marcadores de cores diferentes. Por outro lado, caso
use um quadro preto, poderá usar giz de diferentes cores.
Dicas para facilitação da elaboração do calendário sazonal
Este tipo de ferramenta é preparada desenhando uma matriz bi-dimensional e
escrevendo o período do tempo (por exemplo mês ou ano) num eixo e as diferentes
actividades na comunidade noutro eixo. Os participantes devem ser encorajados a
preencher a matriz do calendário construída marcando um ponto ou alocando
pedras, pauzinhos, folhas ou mesmo outro tipo de objectos na matriz. Esta matriz
pode ser desenhada no chão, no papel gigante ou mesmo no quadro preto.
Procure um lugar amplo para que cada grupo de trabalho possa elaborar o seu
calendário.
Peça aos participantes para desenharem uma matriz, dando símbolos para cada
mês na linha de cima e na primeira coluna um símbolo para os factores que serão
discutidos.
A maneira mais simples de começar o calendário é perguntar aos participantes
sobre a queda pluviométrica. Coloque o símbolo de chuva na primeira célula da
linha que será usada para ilustrar a queda pluviométrica. Peça ao grupo para
colocar pedrinhas sobre o mês do calendário para representar a quantidade de
chuva (quanto mais pedrinhas, mais chuva ocorre).
Avance para o tópico a seguir e pergunte ao grupo quais os meses em que a comida
é escassa. Discuta essas razões. Deve assegurar que tipos diferentes de doações de
comidas que as pessoas recebem estejam representadas no calendário.
Continue o exercício até concluir todos os tópicos que necessitam de ser discutidos,
incluindo por exemplo:
o Chuva;
o Escassez de comida (muitas pedrinhas/sementes significam pouca comida),
indique em que período as pessoas recebem doações, comida pelo trabalho,
etc.;
o Receitas (em dinheiro ou género) para as mulheres e homens em separado;
o Despesas (para mulheres e homens em separado);
o Água potável;
o Pasto;
o Crédito e poupanças;
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o
o
o

Feriados;
Carga de trabalho para actividades agrícolas (para mulheres e homens em
separado);
Carga de trabalho para actividades não agrícolas (para mulheres e homens em
separado).

Após a conclusão do calendário, pergunte ao grupo que relações existem entre os
padrões de análise que podem ser visualizados em calendários diferentes, por
exemplo, entre a queda pluviométrica e a produção agrícola ou incidência de
doenças. Encoraje o grupo a discutir livremente o que podem visualizar no
calendário.
No fim, transcreva o desenho para uma folha de papel e não se esqueça de incluir a
legenda que explica os diferentes itens e símbolos.
Algumas questões importantes a serem colocadas:
Em que meses os membros da comunidade estão mais ocupados durante o ano?
Em que período do ano há carências alimentares?
Qual é a variação de receitas ao longo do ano para homens mulheres?
Como as despesas variam ao longo do ano para homens e mulheres?
Qual é variação pluviométrica ao longo do ano?
Em que período do ano há escassez ou abundância de água potável?
Qual é a variação da disponibilidade de pasto ao longo do ano?
Qual é a variação da disponibilidade de crédito ao longo do ano?
Em que altura/meses do ano há feriados? Eventos sociais? Económicos?
Em que altura do ano as mulheres praticam actividades agrícolas? Que trabalho
realizam?
Em que altura do ano os homens praticam actividades agrícolas? Que trabalho
realizam?
Que actividades não agrícolas as mulheres praticam e quando?
Que actividades não agrícolas os homens praticam e quando?
Qual é a estacão do ano mais apropriada para actividades adicionais para homens e
mulheres?
Que dificuldades/constrangimentos de tempo enfrentam e quais as razões?
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Figura 6: Exemplo de Calendário Sazonal – Projecto da iTC / KPMG em Bárue - Manica

Fonte: Pambery 2009 - Agenda Comunitária – Phandagoma – Barue

5.1.4.3 Matriz de Bem-estar
A matriz de Bem-Estar é uma ferramenta que permite identificar e caracterizar os
diferentes grupos sócio - económicos de acordo com o seu nível de riqueza e pobreza.
Esta ferramenta permite caracterizar e iniciar discussões sobre que factores são
importantes e determinantes (limitantes ou estimulantes) para a pobreza assim como
para o bem-estar da comunidade em estudo. Esta matriz é melhor elaborada logo após
o mapeamento social, de modo a localizar fisicamente os agregados específicos e ligar
critérios sócio - económicos para cada categoria.
Constituem objectivos deste exercício:
Investigar as percepções das diferenças de bem-estar e desigualdade dentro da
comunidade;
Identificar e compreender os indicadores e critérios locais para caracterizar a
riqueza e bem-estar;
Mapear o nível de riqueza e bem-estar dos agregados dentro da comunidade.
Portanto, a matriz de bem-estar ajuda a identificar os agregados mais pobres e
vulneráveis e delinear programas específicos para a sua assistência. Podendo também
ser usada para o desenho de actividades concretas apropriadas para as diferentes
classes de riqueza com base nos recursos disponíveis e também poder ajudar nas acções
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de monitoria e avaliação no decurso de programas de desenvolvimento para observar
os padrões de mudanças na posse de bens.
Quem Participa?
Participam neste exercício grupos mistos ou separados de homens e mulheres que
representem os diferentes grupos sócio - económicos e que detêm o conhecimento da
zona de estudo.
Tempo necessário: 1 a 2 horas.
Material necessário: Os materiais úteis para este exercício incluem o mapa social da
comunidade em referência e cartões coloridos preparados para alistar os nomes dos
membros da comunidade.
Dicas para facilitação da elaboração da Matriz de Bem-estar
Da mesma forma como o mapa social, a matriz de bem-estar está relacionada com
questões ligadas a pobreza e de certa forma à estigmatização social. Por isso, os mais
pobres podem resistir a ser classificados como tal e, daí a necessidade de fazer este
exercício com informantes - chaves.
Entretanto, há que ter cuidado em relação aos preconceitos e estereótipos que um
grupo dá ao outro. Por exemplo, os informantes - chave normalmente são os ‘bem
posicionados’ na comunidade, e podem ser relutantes em classificar-se como os mais
beneficiados, pois estes acreditam que não irão se beneficiar do projecto.

É sempre bom clarificar da melhor forma o propósito deste exercício de
modo a evitar preconceitos de qualquer género.

Alguns passos a considerar no processo de facilitação deste exercício:
Depois de definir claramente como e onde é que o exercício terá lugar e apresentar
os motivos pelos quais ira ser realizado, prepare um número suficiente de cartões
de aproximadamente 5 x10 cms de tamanho;
Aloque 1 (um) cartão para cada agregado familiar, atribua um número ao cartão
que será registado no canto superior direito;
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Escolha informantes chave (incluindo mulheres) com base num determinado
critério, o que implica que cada participante deve ser responsável por aqueles que
não estarão presentes e deverão representar diferentes grupos sócio - económicos
da zona. Para tal, prepare uma lista de informantes chaves que conhecem bem a
comunidade/ e os seus habitantes;
Leve consigo uma lista contendo todos os agregados na comunidade e o número
médio dos membros do agregado familiar. Seleccione daí uma amostra de cerca de
30 agregados familiares por local de estudo;
Escolha um local onde a entrevista deverá decorrer, de preferência na casa dos
informantes chave onde ninguém mais esteja a escutar a conversa. Em alguns locais
o tópico sobre riqueza é considerado sensível e pode embaraçar o informante
chave. Algumas vezes a família a ser classificada pode se sentir ofendida. Neste
caso, são preferidas as entrevistas individuais em relação a discussão em grupo;
Explique o propósito e importância da elaboração da matriz de bemestar ao
informante chave. Entregue os cartões ao entrevistado, um de cada vez e pergunte
se o agregado familiar indicado no cartão é pobre, rico ou médio. O entrevistado é
livre de classificar o agregado familiar. Portanto, os entrevistado serão solicitados a
dividir os cartões em varias pilhas de acordo com as categorias existentes na
comunidade, usando critérios locais. Neste caso poderão surgir três a cinco
categorias de riqueza;
Depois de divididos os cartões, pergunte aos informantes chave sobre os critérios
de bem-estar e as diferenças entre as pilhas. Assegure aos informantes da
confidencialidade e não discuta o ordenamento individual de cada família, de modo
a não criar mal-estar dentro da comunidade;
Aliste os critérios e indicadores locais resultantes da discussão sobre ordenamento
e/ou posicionamento.
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Figura 7: Exemplo de Critérios Sobre o Bem-estar – Projecto da iTC / KPMG em Bárue

Fonte: Pambery 2009 - Agenda Comunitária – Phandagoma – Bárue Manica

5.1.5 Caminhada Transversal ou Transecto
A caminhada transversal ou transecto é uma ferramenta constituída a partir do
mapeamento de recursos comunitários. Esta ferramenta ajuda a perceber com mais
detalhes as questões relacionadas com os recursos ambientais, económicos e sociais
existentes na comunidade. Um transecto é uma espécie de um mapa mono dimensional de um corte linear da comunidade. Este retrata uma secção de área ao
alongo da qual um número de assuntos são gravados.
O objectivo do uso do transecto é organizar e refinar a informação espacial e sumarizar
as condições locais de determinada zona. A informação é obtida a partir de observações
directas obtidas durante caminhadas em linha recta ao longo da comunidade.
Uma das vantagens de conduzir caminhadas transversais é que muitas vezes durante as
discussões os participantes mostram-se mais dispostos a discutir assuntos sensíveis tais
como posse de terra e seu padrão de uso, entre outros.
Quem Participa?
Deve-se organizar dois (2) ou quatro (4) grupos mistos constituídos por mulheres,
homens, jovens e velhos. Em suma devemos integrar informantes chaves conhecedores
dos locais de estudo, incluindo líderes comunitários, curandeiros, extensionistas locais,
etc. Pode-se solicitar que diferentes membros da equipa de facilitação integrem
diferentes grupos contituídos para realizar uma caminhada transversal, mostrando as
áreas que sejam mais importantes para si, ou cada grupo poderá ter responsabilidade
para tópicos diferentes enquanto eles caminham conjuntamente.
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Tempo necessário: 1 a 2 horas, dependendo das condições do local e dimensões da
amostra pretendida.
Material necessário
O material necessário para o exercício inclui bloco de notas, esferográfica, papel
gigante, marcadores, mapa social e de recursos.
Dependendo do tamanho e da natureza da área a ser coberta durante as caminhadas
pode-se-á fazer a caminhada a pé, tracção animal, carro ou moto. Contudo quanto mais
lenta for a caminhada melhor para a captura de detalhes necessários.
Dicas para facilitação da elaboração de transecto/caminhadatransversal
Depois de organizar os participantes em diferentes grupos e decidir o procedimento
relativo ao decurso do processo (em que aspectos é que os grupos irão concentrarse durante o levantamento/caminhadas), deve conduzir os participantes a um
determinado ponto da comunidade em estudo sendo esse considerado o ponto de
partida. Normalmente procura-se que este ponto coincida com o centro de maior
diversidade de recursos ou o ponto mais alto da zona.
Faça uso do Mapa de Recursos e Mapa Social e solicite que os participantes tracem
uma linha recta (imaginária) que corte o local onde as caminhada terá lugar. Esta
linha deverá preferencialmente passar/cortar tanto quanto possível o maior
número de diferentes zonas físicas que poder, diferentes tipos de vegetação, áreas
de uso de terra e diferentes secções das comunidades. Entretanto, a rota exacta
pode ser decidida na base do mapa da comunidade.
Durante as caminhadas procure fazer perguntas acerca da zona e faça anotações
mesmo durante o decurso das caminhadas.
Durante as caminhadas é importante entrevistar alguns informantes chave
masculinos e femininos e discuta com eles assuntos críticos previamente
identificados para o seu aprofundamento. Porém, os membros da equipe devem
anotar tudo que a comunidade indicar e outros aspectos que acharem relevantes
para o estudo, por isso a técnica de OBSERVAÇÃO deve ser adicional para este
exercício.
Para minimizar problemas de longas distâncias, onde o terreno permitir (veja o
mapa social e/ou de recursos), pode-se encurta-la levando uma viatura, mas
fazendo paragens para explicações adicionais.
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Algumas questões importantes a serem colocadas:
Quais são as actividades mais importantes realizadas em cada uma das zonas das
comunidades? Quem é que as realiza?
Que serviços e infra-estruturas estão disponíveis em cada uma das zonas?
Quais são os recursos naturais disponíveis em cada zona? Quem usa estes recursos
e para que propósito?
Que oportunidades económicas existem em cada uma das zonas?
Existirão direitos diferentes para o acesso aos recursos naturais, económicos e
sociais para o homem e a mulher, ou para pessoas de diferentes grupos sócio económicos?
Quais são os principais problemas e riscos da zona?
Que intervenções foram feitas para o melhoramento de cada uma das zonas?
Exemplo de Transectos
Os exemplos de transectos são apresentados nas figuras 8 e 9 seguintes.
Figura 8: Exemplo 1 – Projecto da iTC / KPMG em Darue - Sussundenga

Fonte: Pambery 2009 - Agenda Comunitária – Darue – Distrito de Sussundenga
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Figura 9: Exemplo 2- Forma Ilustrativa de Um Transecto

Fonte: Drumond, Maria A. 2002

5.2

Ferramentas para a Definição de Prioridades e Elaboração das Agendas Comunitárias
As ferramentas úteis que ajudam as comunidades na definição das suas prioridades de
desenvolvimento que deverão ser inseridas nas agendas de desenvolvmento
comunitários para o uso e aproveitamento da terra e outros recursos naturais são a (1)
Matriz de Priorização, (2) Diagrama de fluxo, (3) Análise de Problemas, (4) Plano
Preliminar Comunitário de Acção e (5) Análise de Parceiros/Stakeholders.

5.2.1 Matriz de Priorização
Esta é uma ferramenta que permite que as comunidades estabeleçam as suas
prioridades e preferências com relação aos assuntos a si relacionados podendo estar
relacionados com actividades, recursos, acções, itens e problemas em função da sua
importância e oportunidades.
Esta matriz permite comparar as prioridades de diferentes pessoas. Muitas prioridades
pessoais relacionam-se com as dificuldades diárias em alcançar as necessidades básicas
das famílias, enquanto para outras, estas relacionam-se com a esperança de um futuro
promissor. Alguns problemas são relacionados com os assuntos do género tais como
reduzido controle da mulher sobre os recursos ou a divisão do trabalho com base no
género.
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A matriz de priorização destaca como os problemas prioritários da mulher e do homem
diferem e onde é que estas se sobrepõem. Igualmente, a forma como as necessidades
prioritárias dos membros de diferentes grupos sócio - económicos diferem podem ser
observados usando a matriz de priorização.
A matriz de priorização pode ser útil durante o processo de planificação das actividades
com os agregados familiares, na identificação das actividades preferidas ou diferentes
itens pelas comunidades tais como, culturas, acções de pecuária e actividades sociais
comunitárias. A matriz também permite que haja uma melhor percepção da
importância para as comunidades dos seus principais problemas e razões para tal.
Quem Participa?
Participam neste exercício informantes chave ou grupos mistos ou separados de
homens e mulheres que representem os diferentes grupos sócio - económicos e que
detêm o conhecimento da zona de estudo.
Tempo necessário: 1 a 2 horas.
Material necessário
Utilize figuras e material local para ilustrar os diferentes itens durante a construção da
matriz. Precisará também um papel gigante ou quadro, marcadores, papel A4 e bostick.
Dicas para facilitação para elaboração da Matriz de Priorização
Escolha a hora e local para a realização deste exercício, assegurando-se que este
não seja interrompido ou perturbado durante a sua implementação.
Procure informantes chave ou outros membros responsáveis da comunidade que
queiram fazer parte deste exercício, assegurando uma boa representação dos
membros da comunidade em termos de distribuição espacial, género, classes
sociais, etc.
Organize dois grupos focais separados, um constituído por homens e outro por
mulheres. Deve assegurar que uma mistura de diferentes estratos sócio económicos estejam incluídos nos dois grupos (preferencialmente aqueles
identificados no Mapeamento social).
Explique e procure chegar a um acordo com os participantes sobre o propósito e
objectivos deste exercício antes de iniciá-lo. Explique os participantes como o
exercício irá decorrer e discuta os potenciais resultados e sua utilidade.
Solicite aos participantes para identificarem e alistarem uma série de
assuntos/problemas relacionados com o seu modo de vida e com o
desenvolvimento local para serem priorizados. De preferência peça para que
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escolham 6 assuntos mais importantes. Escreva cada um dos assuntos identificados
em uma folha de papel A4 ou cartão preparado para o efeito.
Elabore uma matriz num papel gigante ou num quadro e aliste os assuntos na
primeira coluna da matriz de cima para baixo e disponha estes items na primeira
linha igualmente da esquerda para a direita.
Apresente aos participantes um par de assuntos (mostrando problemas diferente) e
peça que escolham o mais importante. Anote a escolha dos participantes na matriz
elaborada e procure saber qual o motivo de sua escolha.
Repita este exercício até que a combinação de assuntos/problemas seja concluída e
os participantes tenham feito a sua escolha.
Analise a matriz completa e conte o número de vezes que cada assunto/problema
tenha sido escolhido e classifique-os. Os três problemas mais escolhidos serão os
considerados os mais importantes e prioritários para o grupo.
Faça o mesmo exercício em grupos separados de mulheres e de homens. Poderá
também fazer este exercício organizando outros grupos na base de categorias sócio
- económicas, se assim for necessário.
Algumas questões importantes a serem colocadas:
Algumas questões importantes a serem feitas durante a realização deste exercício são:
Quais são os diferentes problemas identificados por mulheres e homens? Que
problemas resultam da divisão de trabalho baseada no género ou desigual acesso
aos recursos?
Quais são os problemas identificados pelos diferentes grupos sócio - económicos?
Quais os problemas resultam da pobreza ou discriminação? Que problemas são
partilhados por todos os grupos existentes na comunidade?
Que problemas são relacionados com os assuntos do contexto de
desenvolvimento? Que problemas se relacionam com questões de sobrevivência?
Que problemas se relacionam com ambos assuntos?
Existem problemas relacionados uns com os outros?
Estarão os consensos ou discórdia acerca da classificação dos problemas em ordem
de importância?
Exemplo de Matriz de priorização vide na tabela 7 abaixo.
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Tabela 7: Matriz de priorização
Zona

Zona de planície

Zona florestal

Problemas Identificados

Prioridades para a comunidade

Fraco acesso a água potável
Produção agrícola
dependente da chuva
Fraca produtividade
Não aproveitamento dos
recursos hídricos

Melhorar acesso a água potável
Melhorar a produção agrícola

Abate indiscriminado de
árvores pelos madeireiros.
Falta de industria madeireira
Toros de madeira
abandonados

Contacto com investidores de
fora para o benefício dos 20%
concedido pela lei de Florestas e
Fauna Bravia.
Reflorescimento - maneio
comunitário dos recursos
naturais

Exemplo de Forma Ilustrativa da Matriz de Priorização
Figura 10: Forma Ilustrativa da Matriz de Priorização

Fonte: Drumond, Maria A. 2002
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5.2.2 Diagrama de Fluxo (Árvore de Problemas – Causas – Efeitos - Soluções)
Este diagrama desenvolve-se a partir do exercício anterior (matriz de priorização) e
serve para ajudar a perceber as causas dos problemas anteriormente identificados bem
como os efeitos deles resultantes. Também pode ser usado para identificar possíveis
soluções.
O diagrama de fluxo aprofunda a análise dos principais problemas na comunidade
através da identificação de como os problemas, causas, efeitos e soluções se
relacionam/interligam. Este permite visualizar que problemas têm soluções que podem
ser implementadas pelas comunidades, que problemas requerem assistência para a sua
resolução, e que problemas não possuem quaisquer soluções, como por exemplo os
desastres naturais.
Quem Participa?
Participam neste exercício informantes chave ou grupos mistos ou separados de
homens e mulheres que representem os diferentes grupos sócio - económicos e que
detêm o conhecimento da zona de estudo. Preferencialmente deverão fazer parte deste
grupo aqueles que participaram no exercício anterior (matriz de priorização).
Tempo necessário: 2 a 3 horas.
Material necessário
Utilize papel gigante ou quadro; bostick, marcadores de diversas cores, cartolina ou
papel A3 de cores diversas e tesoura.
Dicas para facilitação para elaboração do Diagrama de Fluxo
Um aspecto importante é que os participantes tenham consciência e saibam a
diferença entre causas, efeitos, e soluções. Por isso recomenda-se que se discuta
cada um deles de cada vez.
Comece por pegar um problema prioritário (identificado na matriz de priorização)
de cada vez.
Coloque o nome (ou símbolo) do problema no centro do papel gigante e desenhe
um círculo a sua volta.
Pergunte primeiro a cerca das causas do problema em estudo. A medida que cada
uma das causas for indicada tome a devida nota num cartão separado. Discuta e
procure provas até que mais nenhuma causa adicional seja identificada.
Pergunte aos participantes que causas estão relacionadas umas com as outras. Peça
ajuda dos participantes para colocarem os cartões com as causas no papel gigante
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na sua posição correcta em relação ao problema. Quando todos chegarem a um
acordo sobre a colocação, desenhe uma linha que ligue o problema com a causa
(sentido único).
Em seguida, pergunte acerca dos efeitos que resultem dos problemas. Assim que
cada efeito seja indicado tome nota em cartão separado. Discuta e prove até que
mais efeitos não sejam identificados.
Peça ajuda dos participantes para a colocação do cartão do efeito no papel gigante
na posição correcta. Quando todos chegarem a um acordo sobre a colocação,
desenhe uma linha (ambos sentidos) ligando o problema com o efeito, e vice – e versa.
Em terceiro lugar, faça perguntas sobre soluções. Assim que as soluções sejam
indicadas/identificadas pelos participantes, tome nota cada uma delas em cartão
separado. Discuta e prove até que mais soluções não sejam identificadas.
Peça ajuda dos participantes para a colocação do cartão da solução na posição
correcta do papel gigante . Quando todos chegarem a um acordo sobre a
colocação, desenhe uma linha dupla (sentido único) ligando o problema com a
solução.
Repita o exercício para cada um dos problemas prioritários para cada um dos
grupos de participantes do exercício.
Algumas questões importantes a serem colocadas:
Algumas questões importantes a serem feitas durante a realização deste exercício são:
Quais são as causas dos problemas? Quais estão relacionadas com o contexto de
desenvolvimento (ex: quais são ambientais, económicos, sociais ou industriais)?
Quais estão relacionados com assuntos de sobrevivência? Quais estão relacionados
com os assuntos do género?
Quais são os efeitos dos problemas? Quais estão relacionadas com o contexto de
desenvolvimento (ex: quais são ambientais, económicos, sociais ou industriais)?
Quais estão relacionados com assuntos de sobrevivência? Quais estão relacionados
com os assuntos do género?
Quais são as soluções propostas? Quais podem ser implementadas pela
comunidade local? Quais requerem assistência externa? Existem problemas para os
quais não hajam soluções identificadas?
Haverá uma sobreposição entre as causas, efeitos ou soluções para os problemas
prioritários de cada grupo de participantes? E entre os diferentes grupos de
participantes?
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Exemplo de Diagrama de Fluxo:
Exemplo 1: Diagrama de Árvore de problema-causa-efeito Realizado com um grupo de
agricultores interessados em prevenir a erosão e a inundação na figura 10.
Figura 11: Diagrama de fluxo

Fonte: Drumond, Maria A. 2002
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Exemplo 2: Diagrama de Árvore de problema-causa-efeito realizado com um grupo de
agricultores Interessados em melhorar a segurança alimentar em Gaza-Moçambique na
figura 12 .
Figura 12: Diagrama de Árvore de problema-causa-efeito
Fraca
Comercializacao
de produtos

Mau estado das
vias de accesso

Falta de mercado
Local

Falta de
informacao s/
precos

Falta de trasnporte
p/escoamento de
produtos agriculas

Pobreza geral
Elevado indice de
mortalidade

Precos arbitrarios

Ma nutricao

Falta de dieta nos
meses de AgosFevereiro

Falta de
condimentos

½ por dia

Falta de dinheiro

Falta de agua
potavel

BAIXA PRODUCAO
AGRARIA
Name
Title
Falta de sementes

Falta de
instrumentos
agriculas

Incidencia de
pragas poscolheitas

Name
Title

Falta de credito
Solos Pobres

Doencas nas
culturas

Pragas nas
culturas

Cheias nas baixas

Chuvas irregulares

Incapcidades de
cultivar toda terra

Falta de junta p/
traccao animal

Falta de vacinacao
contra new castle

Falta de fomento
pecuario

Falta de
medicamentos

Fonte: Gaza Food Security Project. 2000

5.2.3 Análise de Problemas
Uma vez identificados os problemas prioritários para todos os diferentes grupos na
comunidade, é chegado o tempo de juntar todos para um análise posterior. Este é o
propósito deste exercício, onde todos os diferentes problemas são apresentados e
discutidos com a comunidade como um todo. Neste exercício é mostrado onde as
prioridades das pessoas divergem e se sobrepõem. Também podem-se discutir as
causas dos problemas bem como os mecanismos de sobrevivência e mitigação.
É importante estudar os mecanismos de sobrevivência uma vez que eles podem servir
de base para o desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento. Também pode ser
possível conhecer que esforços foram realizados para resolver determinado problema,
se o problema foi superado completamente ou não.
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Este exercício procura encontrar soluções dos problemas e oportunidades de
desenvolvimento, e por isso é importante que representantes de instituições e
organizações externas como extensionistas e técnicos de ONGs sejam convidados a
participar no exercício Embora as comunidades locais saibam quais das suas
necessidades são importantes, elas podem ter falta de informação sobre as opções que
os programas de desenvolvimento podem oferecer. É também importante que neste
estágio de análise as comunidades locais recebam informação apropriada para que
estejam informadas sobre as decisões a tomar acerca do seu desenvolvimento.
Quem Participa?
A comunidade inteira onde estejam representados homens e mulheres e os diferentes
grupos sócio-economicos. Também é importante convidar alguns técnicos especialistas
representantes de agências ou instituições externas que estejam a implementar acções
de desenvolvimento.
Tempo necessário: 2-3 horas.
Material necessário
Cópia de todas as outras ferramentas, mapas/diagramas/esboços produzidos
anteriormente, papel gigante, bostick, marcadores de diversas cores, cartolina ou papel
A3 de cores diversas, tesoura e o esboço da análise de problemas.
Dicas para facilitação da elaboração do esboço de análise de problemas
É importante ter a consciência de que este exercício é uma oportunidade para
concentrar/afunilar o número de problemas prioritários para serem analisados com
detalhes. O critério a ser utilizado para reduzir a lista de problemas inclui (1)
quando um problema é identificado por mais de um grupo deve ser alistado
somente uma vez, (2) quando dois ou mais problemas são muito próximos ou
relacionam-se entre si (partilham causas, efeitos e soluções) indique-o como sendo
único problema, e (3) quando um problema não tem solução (ex clima) elimine-o da
lista de problemas (mas mantenha-o como parte do contexto de desenvolvimento.
Inicie o exercício com a apresentação das lições e com um resumo das principais
constatações do contexto de desenvolvimento, seguido de um resumo da análise
dos meios de sobrevivência e conclua com os principais problemas prioritários dos
homens e mulheres, bem como dos diferentes grupos sociais, suas causas e efeitos.
Isto fornecerá uma visão global para a comunidade inteira. Isto também
providencia uma excelente oportunidade para que os agentes externos aprendam
sobre a situação local.
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Prepare um esboço de análise de problema listando na coluna da esquerda os
principais 3 problemas prioritários identificados por cada um dos grupos de
trabalho na matriz de priorização. Onde o problema seja identificado mais que uma
vez, liste-o somente uma vez. Na segunda coluna liste as causas dos problemas
como identificados nos diagramas de fluxo.
Apresente o esboço da análise dos problemas aos presentes no encontro e explique
que grupos identificaram que problemas e indique onde as prioridades se
sobrepõem.
Para cada problema, apresente também as causas identificadas e peça aos
presentes, incluindo os técnicos de fora se existe algo a acrescentar.
Depois peça aos presentes para explicarem o que eles fazem presentemente para
sobreviver aos seus problemas. Aliste as estratégias de sobrevivência na terceira
coluna.
Finalmente, com referência a cada problema especiífico, discuta as oportunidades
de desenvolvimento pedindo tanto aos membros da comunidade e aos técnicos
externos a contribuírem com as suas ideias. Constitua um diagrama de fluxo com as
soluções identificadas. Aliste as soluções na quarta coluna.
Algumas questões importantes a serem colocadas:
Que problemas prioritários foram partilhados pelos diferentes grupos? Que
problemas prioritários se relacionam entre si? Existe consensos e desacordias
acerca de que problemas são os mais importantes para a comunidade como um
todo?
Os técnicos externos identificaram causas adicionais aos problemas? Que causas
são estas?
Quais são os mecanismos de sobrevivência actuais? Quais são as implicações para o
género (ex: a mulher se desloca para cada vez mais longe para a colecta de agua)?
Quais são as oportunidades para resolver os problemas? Quais são as
oportunidades sugeridas pelos membros da comunidade? Pelos técnicos
especialistas? O que pode ser implementado pelas comunidades locais? O que
requer assistência externa?

Guião de Preparação Social da Cooperativa para Terras Comunitárias

52

Exemplo de Análise de Problemas.
Tabela 8: Análise de problemas
Problema

Causas

Mecanismos de
Sobrevivência

Oportunidades

Escassez e má qualidade da
água
Ausência de latrinas

Medicina tradicional
Reservatório de
água

Treinamento
Vacinação
Medicina curativa e
preventiva

Sanidade Animal

Bacterioses e parasitoses

Controle manual
Usos de drogas
veterinárias

Estabelecimento de
farmácias veterinárias

Educação

Baixa disponibilidade de
escolas e professores
qualificados

Sem acção

Construção de escolas
Formação de professores

Erosão de Solos

Cheias
Desflorestamento

Sem acção

Plantio de árvores
Cultivo mínimo

Saúde e
Saneamento

Água

Falta de canalização

Busca de água à
longas distâncias

Abertura de furos
Construção de
tanques/reservatório de
água

Seca

Baixa precipitação
Chuvas erráticas

Sem acção

Protecção ambiental

Energia

Custo elevado de petróleo

Sem acção

Desemprego e
baixa Renda

Reduzidas habilidades
Fracas actividades
económicas

Dependência das
habilidades
familiares

Programas de geração de
rendimento
Treinamento vocacional

Elevadas taxas de divórcio
Migração

Dependência das
habilidades
familiares
Trabalho infantil
Casamentos
precoces

Actividades de geração de
rendimento
Treinamento vocacional

Mercados e
Comercialização

Conhecimento inadequado
sobre mercados local e
internacional
Ausência de organizações de
negócio

Sistemas de
empréstimo
tradicional
Pequenos negócios

Estabelecimento de
actividades de geração de
rendimento
Melhoramento de sistemas
de transporte
Melhoramento de
mercados

Habitação

Guerra civil
Baixas condições de
acomodação/alojamento

Viver em grupo de
famílias

Construção de casas de
baixo custo

Agregados
Familiares
chefiados por
mulheres
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5.2.4 Plano Comunitário de Acção Preliminar
Este é uma ferramenta que é desenvolvida com base na análise de problemas. Esta
ferramenta inicia com as oportunidades de desenvolvimento identificadas na fase
anterior. Este plano ajuda-nos a pensar sobre os recursos necessários para a
implementação, o grupo de actores a envolver (internos e externos) e quando é que a
implementação pode iniciar.
A elaboração do plano preliminar comunitário de acção ajuda as comunidades a seguir
medidas realísticas concretas rumo ao plano participativo de desenvolvimento.
Traz todos os intervenientes num “só barco”, para juntos pensarem nos recursos
necessários, e aumenta a alerta acerca das habilidades e recursos já existentes na
comunidade.
Quem Participa?
A comunidade inteira onde estejam representados homens e mulheres e diferentes
grupos sócio - económicos. Também é importante convidar alguns técnicos especialistas
representantes de agências ou instituições externas que estejam a implementar acções
de desenvolvimento.
Tempo necessário: 2-3 horas.
Material necessário
Cópia do Diagrama de Venn, Diagrama Institucional, Calendários sazonais e Esboço da
Análise de problemas. Deve-se também trazer papel gigante, bostick, marcadores de
diversas cores, cartolina ou papel A3 de cores diversas, tesoura e um esboço preparado
do plano preliminar comunitário de acção.
Dicas para facilitação na elaboração do Plano Preliminar Comunitário de Acção
Deve assegurar-se de que os participantes entendem que o Plano Preliminar
Comunitário de Acção não é algo definitivo, estando, portanto sujeito a
modificações com base naquilo que é realmente realizável.
Organize um encontro com a comunidade inteira, de preferência no mesmo dia em
que se realiza o exercício anterior (Esboço da anàlise de problemas), depois de um
intervalo considerável (ex depois do almoço)
Prepare no papel gigante um esquema do Plano Preliminar Comunitário de Acção
antes do início do encontro (ex no dia anterior). Para cada problema prioritário,
preencha na primeira coluna as actividades com base em cada uma das
oportunidades de desenvolvimento identificadas no exercício anterior (análise de
problemas).
Guião de Preparação Social da Cooperativa para Terras Comunitárias

54

Na discussão com as comunidades e os técnicos especialistas, pergunte sobre os
recursos necessários para a implementação de cada uma das actividades. Esteja
seguro que todos os recursos necessários sejam alistados na segunda coluna,
incluindo a terra, água, força de trabalho, insumos, treinamento, etc. Pergunte que
recursos estão já disponíveis na comunidade e aqueles que devem vir de forma da
comunidade.
Na terceira coluna, aliste os grupos que poderão estar envolvidos na
implementação de cada actividade. Aqui é importante olhar para o diagrama de
Venn e para o perfil institucional produzidos anteriormente. Quais são os grupos
locais e organizações que podem apoiar? Quais são as organizações externas e
agências de desenvolvimento que podem apoiar? Onde as agências externas
estejam identificadas, deve-se tentar também identificar um grupo local, sendo
uma oportunidade para estabelecimento de parcerias.
Para a última coluna, pergunte aos participantes quando é que cada actividade de
desenvolvimento pode iniciar. Assegure-se que os padrões sazonais do clima e força
de trabalho sejam tomados em consideração na análise (consulte os calendários
sazonais).
Algumas questões importantes a serem colocadas:
Que recursos são necessários para a implementação das acções/actividades de
desenvolvimento propostas? Olhando para o contexto de desenvolvimento, que
recursos estão disponíveis na comunidade? Quais são problemáticos? Quais são
disponíveis somente nas fontes externas?
Quais são as implicações de género para cada um dos recursos alistados (ex agua é
necessária para o cultivo de hortícolas e a mulher deve buscar agua)?
Que grupos devem ser envolvidos na implementação das actividades de
desenvolvimento propostas? Olhando para o diagrama de Venn e da análise
institucional, que grupos da comunidade podem apoiar que actividades? Que
agências ou organizações externas à comunidade são necessárias?
Os grupos seleccionados para apoiar as actividades de desenvolvimento incluem
mulheres? Outros grupos marginais? Estará a mulher em posição de tomar decisões
acerca das suas actividades de desenvolvimento? Outros grupos marginais?
Exemplo de Plano Preliminar Comunitário de Acção: Erosão de Solo.
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Tabela 9: Plano Prelininar Comunitário de Acção
Actividade

Recursos

Grupos envolvidos

Período

Verificação de
Represas

Mão-de-obra
Maquinaria
Equipamento

Comunidade
ONGs: GTZ e Africare

Época Seca, 2002

Desvio de Canais

Mão-de-obra
Maquinaria
Equipamento

Comunidade
Agência de Desenvolvimento:
UNDP

Época Seca, 2002

Plantio de Árvores

Mão-de-obra
Maquinaria
Equipamento

Comunidade
ONGs: GTZ e Africare

Época das Chuvas,
2002

5.2.5 Análise de Parceiros/Stakeholders (Diagrama de Venn)
Este diagrama é uma ferramenta que ajuda a perceber que instituições parceiras serão
afectadas pelas actividades de desenvolvimento propostas. Parceiros da comunidade
bem como do exterior possuem recursos para investir nas actividades de
desenvolvimento. Por esta razão, é importante conhecer quem são e onde colocá-los,
antes da finalização do plano de desenvolvimento.
O parceiro é qualquer dos interessados nas actividades de desenvolvimento ou afectado
por estas. Estes podem ser produtores, instituições do governo, ONGs, privados e
agências de desenvolvimento.
A dimensão do interesse do parceiro nas actividades de desenvolvimento é
determinada pelo tamanho do “bolo” que ele ou ela possui na actividade ou pelo grau
em ele será afectado pela decisão.
Os mais afectados directamente são aquelas pessoas cuja sobrevivência depende
directamente dos recursos em questão. Assim, existem aqueles cuja sobrevivência pode
ser afectada através do uso do recurso por outros, e finalmente aqueles que, por varias
razões, têm fortes visões nos assuntos que eles sentem que sejam pesados de
enfrentar.
Quem Participa?
A comunidades inteira onde estejam representados homens e mulheres e diferentes
grupos sócio - económicos. Também é importante convidar alguns técnicos especialistas
representantes de agências ou instituições externas que estejam a implementar acções
de desenvolvimento. Preferencialmente deve-se envolver pessoas que estiveram
envolvidas tanto na elaboração do esboço da análise de problemas como na elaboração
do plano preliminar comunitário de acção).
Tempo necessário: 2-3 horas.
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Material necessário
Papel gigante, bostick, marcadores de diversas cores, cartolina ou papel A3 de cores
diversas, tesoura e cópia do plano preliminar comunitário de acção.
Diacas para facilitação da Análise de Parceiros
Reveja as actividades de desenvolvimento (na primeira coluna do plano preliminar
comunitário de acção) que foram discutidas anteriormente pela comunidade e
pelos técnicos especialistas externos.
Pegue de cada vez um problema e a lista de actividades de desenvolvimento
relacionadas. Escreva-os no topo do papel gigante. Depois desenhe um círculo no
centro do papel. Explique que este círculo representa a comunidade.
Pergunte aos participantes o nome dos diferentes parceiros para aquelas
actividades de desenvolvimento particulares. Para ajudar a identificar todos os
parceiros, é importante olhar para os grupos envolvidos identificados no plano
preliminar comunitário de acção, mas também olhe para os recursos necessários,
discutindo quem poderá ganhar ou perder pela utilização crescente destes recursos
particulares.
Se por exemplo a actividade refere-se a tanques carracicidas, podem constituir
parceiros um homem rico chefe do agregado familiar que possui cerca de 200 cabeças
de gado bovino, um homem pobre chefe do agregado familiar que possui 5 a 15 cabeças
de gado bovino, bem como uma mulher chefe de agregado familiar que possui 1 a 3
cabeças de gado bovino. Poderá ainda constituir parceiro local, o dono da terra onde
será instalado o tanque carracicida. Na lista dos parceiros externos poderão fazer parte,
os serviços de assistência veterinária, os talhantes e as comunidades vizinhas que
poderão sofrer o impacto indirecto pelo aumento da população de gado dependente de
áreas de pastagem.
Peça depois aos participantes para decidirem sobre o tamanho do “bolo”, ou por
outra, procure saber quanto é que cada um ganha ou perde. Na discussão, eles
podem decidir se cada parceiro deverá ser representado por um círculo de papel
grande, médio ou pequeno (quanto maior for o “bolo”, maior será o círculo). Deve
assegurar-se que somente uma cor dos círculos de papel seja utilizada para
representar aqueles que irão ganhar, e uma outra cor de círculo de papel seja usada
para representar aqueles que irão perder.
Coloque os pedaços de papel representando os parceiros locais dentro do círculo
no centro do papel gigante. Se interesses são partilhados entre os parceiros os
círculos devem se sobrepor. Utilize as questões chaves para facilitar a discussão.
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Produza um Diagrama de Venn dos parceiros para cada um dos problemas de
desenvolvimento identificados no plano preliminar comunitário de acção.
Algumas questões importantes a serem colocadas:
Para cada um dos Diagramas de Venn faça as seguintes questões:
Quem são os parceiros locais? Será que eles incluem mulheres, homens ou ambos?
Será que eles incluem diferentes grupos sócio - económicos?
Quem são os parceiros externos?
Quem irá ganhar em cada actividade de desenvolvimento? Quem irá perder?
O que poderá ser feito para ajustar as actividades de desenvolvimento de modo a
reduzir os impactos?
o Compare os diferentes Diagramas de Venn dos parceiros produzidos para todos
os problemas de desenvolvimento.
Existem determinados grupos que irão ganhar muito mais do que outros? São
mulheres ou homens? São pobres ou ricos?
Existem determinados grupos que irão perder muito mais do que outros? São ricos
ou pobres?
Exemplos de Diagrama de Venn/Análise de Parceiros são apresentados na figura 12 e
tabela 9.:

Figura 13: Diagrama de Venn para Análise de Parceiros/Stakeholders

ONG
Governo Local

Indusria sector
privado
Agencias de preteccao
ambiental
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Tabela 10: Matriz de Análise Simples dos parceiros

Stakeholder/Parceiro

Com é afectado pelo
Problema

Capacidade para
lidar com o
problema

Motivação para
resolver o problema
(+ ou -)

Limitada por causa da
baixa qualidade dos
Elevada +
serviços de cuidados
médicos

Mulher Rural Pobre

Em risco durante o parto

Parteiras Tradicionais

Não podem aceder aos
serviços de cuidados
Limitada com os
médicos formais, mas
conhecimentos e
estão directamente
recursos existentes
envolvidas na maior parte
dos partos

Misturado:
preocupados com
possível perda de
estatuto mas
interessados no
aumento de
conhecimento e
recursos

5.2.6 Devolução da Agenda e Validação pela Comunidade
A devolução ou o retorno à comunidade, é a etapa final de consulta e validação do
trabalho realizado durante o processo de preparação social. Nesta fase, os facilitadores
comunitários (homens e mulheres) treinados e envolvidos na preparação social,
apresentam eles próprios, todo o trabalho realizado aos restantes membros da
comunidade, aos parceiros existentes na zona, as autoridades tradicionais, da
localidade, do posto administrativo e do distrito, o resultado do trabalho realizado, com
a finalidade de corrigir eventuais erros e omissões e colher subsídios adicionais das
pessoas importantes aos vários níveis.
Como ilustra a figura em baixo, a devolução da agenda é feita da seguinte forma:
Os facilitadores comunitários treinados e envolvidos na preparação social (homens,
mulheres, jovens e idosos) apresentam os resultados sequencialmente.
Durante a apresentação, devem ser apontadas todas as sugestões dos membros
das comunidades e outros participantes no encontro sobre os resultados
apresentados.
Depois de validada / confirmada por todos, deve ser feita uma eleição ou
confirmação da estrutura comunitária que vai liderar o processo de negociação,
implementação, gestão e monitoria da Agenda Comunitária aprovada.
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Com o apoio de facilitadores externos, o resultado final deve ser digitalizado e
estruturado num documento chamado por Exemplo “Agenda Comunitário de
Desenvolvimento para o Uso e Gestão Sustentátevel da Terra e Outros Recursos
Naturais de Chivavela”.
Exemplo de Devolução das Agendas Comunitárias
Figura 14: Cerimónia de devolução de agendas comunitárias

Fonte: Pambery 2009 - Agenda Comunitária de Darue / Sussundenga e Phandagoma –
Bárue
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