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Você está lendo a primeira edição da Boletim CiVi.net. Através deste Boletim os parceiros do
CiVi.net pretendem informá-lo sobre as suas actividades e os resultados mais recentes do
projeto, que serão publicados a cada 3 meses. Em www.civinet.eu você pode encontrar mais
notícias, informações gerais e detalhes sobre este projeto.
O Boletim está disponível em três idiomas: Inglês, Espanhol e Português.

-

Estamos online!
As visitas as áreas de estudo de caso começaram
Apresentação do primeiro filme participativo
Nos apresentando
- Quem somos?
- O que queremos?
- O que fazemos?
- O que queremos alcançar?
- Cadastrar / descadastrar
- Onde você pode obter mais informações?

No dia 1 de Fevereiro lançamos o site do projeto CiVi.net. Você encontrará informações
atualizadas sobre o nosso projeto, nossos parceiros, o que estamos fazendo e o que está
acontecendo em nossas quatro áreas de estudos de caso.
Durante os próximos meses iremos adicionar mais páginas para o site, a fim de informá-lo. Por
favor, visite o site de nosso projeto: www.civinet.eu

Em 16 de Janeiro de 2012, sete pesquisadores de nosso projeto iniciaram sua viagem para visitar
todas as quatro regiões onde estão localizados os estudos de caso. As três áreas no Brasil estão
localizadas em Marujá/Estado do São Paulo, Ilha do Bananal/Estado do Tocantins e Encosta da
Serral/Estado da Santa Catarina. Na Costa Rica a área do estudo de caso é o Área de Conservação
de Osa (ACOSA). Uma semana foi programada para cada viagem de campo.
Os pesquisadores conheceram os parceiros locais como pescadores, proprietários de pequenas
pousadas, pequenos empreendedores no setor do turismo, pequenos agricultores, empresas
operando no ramo da cerâmica, laticínios, artistas, bem como membros de associações
profissionais e cooperativas, dos governos locais e agências do governo e ONGs locais. (Continua
na página seguinte)
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Depois das diversas reuniões e workshops os pesquisadores passaram a conhecer a situação das
comunidades visitadas e a e estratégia de solução referente aos problemas que elas enfrentam.
Ademais, os pesquisadores tiveram a oportunidade de conhecer o Secretário do Meio Ambiente
do Estado do Tocantins, no Brasil, Divaldo Rezende, e tiveram uma reunião e uma conferência
de imprensa com o Ministro do Meio Ambiente da Costa Rica, René Castro. Dessa maneira, o
Civi.net teve a oportunidade de se apresentar a um público maior, tendo sido mencionado na
imprensa costariquense.
Os filmes participativos foram realizados em todas as áreas de estudo de caso como parte da
viagem de pesquisa. Isto significa que os parceiros locais fizeram um filme sobre as suas
condições de vida, seus problemas e as soluções que eles estão desenvolvendo para solucionar
seus problemas. A intenção é mostrar esses filmes às pessoas de outras regiões que estejam
interessadas em implementar soluções similares às suas áreas.
A primeira versão da filmagem foi finalizada e apresentada no workshop do Marujá pela equipe
local que fez a filmagem. Brevemente estará disponível em nosso site.

CiVi.net é a abreviação de “Capacidade da sociedade civil organizada e suas redes de base
comunitária na gestão ambiental”.
CiVi.net é um projeto de pesquisa financiado pelo Seventh Framework Programme of the European
Union. No total somos sete instituições parceiras abrangendo a América Latina e Europa:
•
Centro Leibniz para a pesquisa Agrícola de Paisagem (ZALF) – Alemanha
•
Instituto Ecológica Palmas Associação (IE) – Brasil
•
Instituto Suiço Federal de Tecnologia Zurich (ETH) – Suiça
•
Fundação para o Desenvolvimento Sustentável (FSD) – Países Baixos
•
Organização para o Diálogo e o manejo de Conflitos (IDC) – Austria
•
Fundação Neotrópica (NEOTROPICA) – Costa Rica
•
Fundação de Apoio a pesquisa Agrícola – (FUNDAG) – Brasil

Parceiros CiVi.net na primeira reunião, novembro de 2011, Berlim, Alemanha
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Pretendemos analisar, transferir e disseminar soluções sustentáveis e de sucesso com base na
gestão comunitária relacionada ao manejo de serviços ecossistêmicos na América Latina. O
principal foco é nos arranjos institucionais e modelos de governança que auxiliem a prevenir e
solucionar tensões que surjam a partir de novas partilhas e uso dos recursos naturais. O papel
das organizações de sociedade civil (OSCs) dentro deste modelo de governança é o centro da
pesquisa.
CiVi.net adota a abordagem de pesquisa ação e estudos de caso. Selecionamos quatro regiões
para os estudos de casos no Brasil e Costa Rica onde soluções que vem tendo sucesso tem sido
aplicadas, as quais serão analisadas pelo projeto. Baseando nos resultados, queremos facilitar a
transferência de soluções de sucesso para no mínimo outra comunidade para cada região de
estudo de caso que apresente desafios ambientais semelhantes.

Resultados finais e duradoiros irão incluir:
• Um manual de apoio para os praticantes e pesquisadores sobre como projetar e manejar a
transferência de conhecimento no âmbito da Gestão Comunitária dos Ecossistemas
• Um inovador portal virtual de dados para fornecer e partilhar conhecimento.

Se você deseja mais informações sobre o projeto CiVinet ou quiser entrar em contato com
nossos parceiros nas áreas de estudo, por favor, entre em contato com o coordenador executivo
do projeto: Lukas.Wortmann@zalf.de

- Este Boletim é enviado para os parceiros e as relações de CiVi.net. Se você gostaria de
mudar o seu endereço de e-mail ou gostaria de se cadrastar ou a alguém da sua organização,
envie um e-mail (sander.vanderploeg@fsd.nl) com seu nome, nome da sua organização e os
detalhes do contato.
- Se você não pretende receber a CiVi.net Boletim, envie um e-mail
(sander.vanderploeg@fsd.nl) com seu nome e endereço de email. Você será removido da nossa
lista de contactos.

A informção providenciada neste boletim foi preparada com grande cuidado. Caso alguma
informação não seja plenamente precisa e/ou completa, este será um facto acidental e jamais
intencional.
© 2012 CiVi.net. Todos os direitos reservados.

