Os parceiros do projeto CiVi.net
CiVi.net é um projeto de pesquisa financiado pelo Sétimo Programa-Quadro da
União Europeia. O projeto é composto por um consórcio de sete parceiros da
América Latina e Europa, que são:
• 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) – Áustria
• Fundação Neotrópica (NEOTROPICA) – Costa Rica
• Fundação de Apoio a pesquisa Agrícola (FUNDAG) - Brasil

A capacidade de organizações da sociedade civil
(OSC) e suas redes na gestão do meio ambiente a
nível municipal
www.civinet.eu

Parceiros Civinet na primeira reunião, novembro de 2011, Berlim, Alemanha

Além do consórcio de parceiros, o projeto convida a todos que estejam
interessados em participar em suas actividades!

Contato
Por favor, visite nosso sitio: www.civinet.eu
Para mais informações entre em contato com o coordenador do projeto
executivo da ZALF: Lukas.Wortmann@zalf.de
.
Período do projeto: 2011-2014
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Parceiros:

Antecedentes

Objetivos do estudo

O nosso bem-estar humano depende da variedade de recursos naturais e dos
serviços que deles provem – os Serviços do Ecossistema (SE). Precisamos dos
SE para quase todas as atividades humanas. Ao mesmo tempo, as atividades
humanas influenciam e mudam a provisão de SE e frequentemente causam
problemas ambientais como a perda de biodiversidade e alterações climáticas.
As interligações entre estes dois sistemas complexos - o meio ambiente e o
sistema econômico-social – devem ser tomados em consideração quando se
tenta governar o desenvolvimento de forma coordenada.

CiVi.net se focaliza na pesquisa de ação e em estudo de casos. O projeto
escolheu quatro regiões de estudo de caso no Brasil e Costa Rica, onde
soluções bem-sucedidas têm sido levadas a cabo. Estas regiões serão analisadas
no que diz respeito às perguntas seguintes:
•
•
•

Objetivo do CiVi.net project
O CiVi.net project tem por objetivo analisar, transferir e divulgar soluções
bem-sucedidas e sustentáveis, levadas a cabo por comunidades com respeito a
gestão de SE na América Latina. O principal foco é colocado na envolvente
institucional em termos de regras originais e modelos de governança
relacionados que ajudam a prevenir e resolver as tensões que surgem
necessariamente da nova repartição e do uso dos recursos naturais. Assim, o
centro da pesquisa é o papel das organizações da sociedade civil (OSC) dentro
dos modelos de governança

•

Que tipo de instrumentos de gestão são utilizados para resolver os
problemas ambientais e qual é a sua eficácia?
Que tipos de regras originais e arranjos institucionais encontram-se
implementados e quais os modelos de governação económica estabelecidos?
Que aspectos devem ser considerados cruciais ao transferir estas soluções
para outras comunidades que enfrentam problemas semelhantes?
Qual é a capacidade das OSCs e das suas redes em contribuir para a
localização, implementação e transferência de tais soluções?

Com base nos achados, para cada região de estudo de caso selecionada, o
CiVi.net pretende facilitar a transferência de soluções bem-sucedidas para pelo
menos uma comunidade confrontada com desafios ambientais similares.

Os resultados do CiVi.net
Os Resultados finais incluirão:
• um manual de instruções para ajudar a profissionais e científicos em como
desenhar e gerenciar a transferência de conhecimentos.
• um portal de dados inovador baseado na rede para prover e intercambiar
conhecimentos.

