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Você está lendo a segunda edição do Boletim CiVi.net. Através deste Boletim os parceiros do CiVi.net
irão informá-lo sobre as atividades e os resultados mais recentes do projeto e o mesmo será
publicado 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.
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Relatório das visitas as áreas de estudo de caso disponível
O relatório das primeiras visitas as áreas de estudo do projeto se encontra disponível no site do CiVi.net. Este
relatório (em Inglês) oferece informações detalhadas sobre os objetivos das visitas, sumariza as visitas e as
atividades realizadas em cada egião de estudo de caso.
Estas visitas de estudo de caso foram realizadas por pesquisadores do nosso projeto entre Janeiro e Fevereiro
do ano em curso. Entre outros, o relatório fornece informações sobre as equipes locais que acompanharam
nossos 7 pesquisadores durante suas visitas de campo, bem como uma descrição de cada região de estudo de
caso, os principais problemas ambientais que as comunidades locais enfrentam e as respetivas soluções
desenvolvidas. O primeiro inventário dos instrumentos de gestão e estruturas/modelos é também dado, bem
como os resultados das principais actividades tais como as produção de filmes participativos e workshops
com as partes interessadas. participativos oficinas de produção e das partes interessadas do filme.
Finalmente, o relatório fornece uma indicação do potencial regiões de transferência e soluções para cada
estudo de caso. O relatório completo e informação adicional estão disponíveis em nosso site.

WP4 e WP5 encontram-se nos Alpes
Nossos pesquisadores do WP4 e WP5, reuniu-se perto de Kufstein-Áustria, de
2 a 4 de Junho de 2012. O objetivo principal do encontro foi a trabalhar nos
instrumentos e modelos de governança para cada região de estudo de caso e
planejar os próximos passos na coleta de dados. Estes aspetos foram
discutidos posteriormente uma semana mais tarde, durante a reunião do
Conselho de projeto em São Paulo, Brasil.
WP4 e WP5 encontram-se nos Alpes
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São Paulo reúne parceiros do projeto
De 12 a 14 de Junho, representantes de todos os parceiros do projeto reuniram-se na cidade de São Paulo,
Brasil, para a reunião do Conselh do projeto. O principal objetivo da reunião foi refletir sobre o primeiro ano
do projecto e planejar a sua fase empírica.
No primeiro e segundo dia da reunião, uma visão geral dos planos de trabalho dos pacotes individuais de
trabalho (WPs) foi apresentada pelos parceiros responsáveis, onde foram feitas comparações entre resultados
reais e planejados, adaptações e resultados.

São Paulo reúne parceiros do projeto

Os parceiros informaram sobre os progressos em relação a seleção da
area de estudo de caso original e regiões de transferência, os planos de
trabalho e responsabilidades, bem como a organização do Conselho das
partes interessadas (seleção de representantes) em cada região de estudo
de caso. Nossos parceiros também discutiram sobre a organização da
recolha de dados, incluindo as necessidades e exigências para WPs
específicos. No final do encontro, foram abordadas questões
organizacionais gerais quanto à gestão do projeto. Antes do
encerramento da reunião, houve espaço para os parceiros discutirem e
esclarecerem o fluxo de comunicação do projeto e resultados até a
próxima reunião do Conselho do projeto.

O terceiro dia foi reservado para uma excursão na cidade de São Paulo, organizada pelo parceiro anfitrião,
FUNDAG. A equipe visitou o parque Trianon na Avenida Paulista, teve um almoço no Museu de Arte de São
Paulo e também visitou o Parque do Ibirapuera.

Processo de Transferência começou (resumo)
Nosso projeto está evoluindo: já existe clareza em sobre a solução bem sucedida na região de estudo de caso
(original) a ser replicada, bem como a indicação das potenciais regiões de transferência. Assim, começaram as
atividades de preparação para o processo de transferência.
Na Comunidade de Marujá, por exemplo, um processo participativo
foi desenvolvido envolvendo pessoas de diferentes idades da
Comunidade. Na região de estudo de caso de Encostas da Serra
Geral, Santa Catarina, dois seminaries de sensibilização e
capacitação, foram realizados no município de Santa Rosa de Lima.
Nossos parceiros nas regiões de estudo de caso já estão
estabelecendo os contatos iniciais com as potenciais regiões de
transferência. Por exemplo, a fundação Neotropica, nosso parceiro
na Costa Rica, iniciou o processo de assinatura de um memorando
Workshop em St. Rosa de Lima
de entendimento com as partes interessadas nas duas regiões de
transferência, nomeadamente Puntarenas e Manzanillo. A expectativa é de que num futuro próximo os
parceiros do projecto e os grupos locais das partes interessadas nas quarto regiões de estudo de caso vão
começar discutindo as estratégias de transferência, incluindo seminaries de capacitação, treinamentos e
viagens de campo entre as regiões de estudo de caso e as respectivas áreas de transferência.
Mais informações referentes ao processo de transferência nas quarto regiões de estudo de caso disponíveis
em nosso site.

Progresso em Térraba Sierpe e Golfo Dulce
Na regão de Térraba Sierpe e Golfo Dulce (nosso estudo de caso original), várias atividades tiveram lugar, ,
incluindo workshops de consulta e contato com a região de transferência no Golfo de Nicoya. Além disso, em
Maio o projeto carbono azul (BCP) foi lançado em parceria entre NEO, Ford e Volkswagen (VW). BCP é um
projeto de extensão corporativa que visa uma aliança entre as comunidades, sociedade civil e empresas
privadas. Em Junho foi apresentada uma proposta para o programa de DNS (fundo de Costa Rica).
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O principal objetivo deste programa é permitir a sustentabilidade financeira dos esforços de conservação da
comunidade do Pantanal no Litoral Pacífico. Recentemente, outro parceiro corporativo da NEO, uma empresa
italiana denominada Davines, que produz produtos de base naturais para cuidados com os cabelos, aderiu ao
programa.

Lançamento do BCP com Volkswagen (24/05/12) e Davines cabelos (09/08/12).

Começa processo de transferência de experiências
Em Fevereiro de 2012, workshops de consulta foram realizados nas áreas de estudo de caso, um próxima ao
Pantanal nacional Térraba Sierpe e outro no Golfo Dulce. Nestes workshops as comunidades identificaram as
lições aprendidas e histórias de sucesso que eles tiveram nos processos participativos de conservação dos
manguezais. Os membros destas comunidades estavam determinados a partilhar as lições aprendidas com as
comunidades na área de transferência. Além disso, houve uma visita e troca de experiência com um grupo de
pescadores na área de transferência. Este grupo reconheceu a importância da conservação dos manguezais e
manifestou interesse em aprender a partir de experiências em Térraba Sierpe e Golfo Dulce, a fim de
implementá-los em seu ambiente.

Conferência Gold Standard e o estudo de caso de Tocantins
Ofra Bosma e Tim Schloendorn do ETH (Zurique, Suíça) tiveram a
oportunidade de conhecer vários importantes intervenientes do mercado
voluntário de carbono na reunião anual Gold Standard (Ouro padrão) em
18 e 19 de Setembro em Genebra. A equipe técnica do Gold Stardard
manifestou interesse nos resultados da pesquisa e confirmou que os
planos de transferência no Tocantins estão em conformidade com os seus
próprios desenvolvimentos, no sentido de estabelecer uma norma para
certificação de projetos da "agricultura inteligente do clima". Este foi um
primeiro passo importante para obter acesso a financiamento de carbono
Encontro com o Secretario de Agricultura
para fazendeiros no Tocantins. Hoje, financiamento de carbono apenas
do Estado do Tocantins, Jaime Café
permite abordar eficientemente questões relacionadas a energia e
desmatamento. Portanto, participar no processo de definição das regras de mercado voluntário é um passo
necessário para conseguir uma transferência bem sucedida para projetos, reduzindo o impacto do aumento
da produção de gado.

Entrevistas em Marujá
De 21 a 25 de Setembro de 2012, parte da equipe Civi.net realizou uma viagem de trabalho de
campo um campo ao Marujá, Cananéia, na Ilha do Cardoso, na
parte sul do estado de São Paulo. O grupo consistia de Camila
Jericó-Daminelli, Karla Dilascio e Barbara Schroeter. O objectivo
geral da viagem foi fazer uma variedade de entrevistas com a
população de Marujá e funcionários da administração do Parque.
Primeiro, as entrevistas abrangeram diversos temas, tais como o
impacto da AMOMAR e o Parque Estadual de legislação (WP4) e os
direitos sociais, estrutura e propriedade no Parque (para WP5).
Segundo, utilizou-se um breve questionário para descobrir como o
povo de Marujá percebe sua "Comunidade". E em terceiro lugar,
Encontro em Marujá
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entrevistas sobre perspectivas do turismo e participação foram pre- testedas para trabalho de campo
futuro.
Finalmente, a equipa também participou na reunião mensal do Conselho do Parque, na quinta-feira,
25 de Setembro, na sede do parque em Cananéia.

Cinco teses de Mestrado no âmbito do CiVi.net
Ofra Bosma e Vassilca Jeremias, duas estudantes da Universidade de Wageningen (Holanda) e ex estagiárias
do projeto Civi.net no centro de Leibniz para investigação de paisagem agrícola (ZALF), obtiveram
recentemente o seu grau de Mestre em ciências ambientais. O trabalho de campo para a sua pesquisa de tese
foi em duas regiões de estudo de caso do projeto CiVi.net, ou seja, Ilha do Bananal, Tocantins e Encostas da
Serra Geral, Santa Catarina. Ofra concentrou sua pesquisa “nos drivers de desmatamento dentro dos limites de
projeto REDD (redução de emissões por desmatamento e degradação) no Tocantins, Brasil, combinando REDD
com intensificação sustentável gado e Vassilca por sua vez, investigou "os factores de sucesso e de restrinção
na gestão comunitária de ecossistemas "com foco em uma pequena comunidade rural localizada em Santa
Catarina.

Conheҫ a os nossos cinco estudantes de Mestrado:Ofra (graduada), Karla, Lucas, Camila e Vassilca (graduada)

Atualmente, mais três teses de Mestrado estão sendo preparadas, por Camila Jericó-Daminello, Karla Dilascio
e Lucas Lima nossos parceiros da FUNDAG, com o foco na região de estudo de caso do Marujá.

Mais informações
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
ou visite o site de nosso projeto http://www.civinet.eu/
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