
Finalidade:

O diálogo de desenvolvimento é um processo duplo que envolve 
(i) o desenvolvimento das habilidades das comunidades pastorais e outras
comunidades para auto-representação através do desenvolvimento e 

aplicação de ferramentas de análise de subsistências, e (ii) a criação de
foros apropriados para demonstrar e propor novas habilidades de representação.

A ferramenta ajuda a:

• Explicar os problemas de subsistência enfrentados pelas comunidades rurais 
marginalizadas.

• Desenvolver a compreensão comum e propriedade de soluções e ações.
• Habilitar as comunidades a se representarem nos diálogos de desenvolvimento e ação.

Atividades:

Desenvolvimento de habilidades na análise de subsistências

Dê início
• Procure compreender o quadro dos meios sustentáveis de subsistência
• Desenvolva um plano simples e flexível de trabalho de campo

Apresente o quadro dos meios sustentáveis de subsistência às comunidades
• Facilite o debate sobre cada um dos cinco bens de capital
• Peça às comunidades que retratem os bens por desenhos em cartões separados
• Produza cartões de bens de capital – um jogo físico de ferramentas

Identifique os problemas que afetam seus bens de capital
• Identifique os problemas relativos a cada bem de capital
• Incentive as pessoas a visualizar os problemas (desenhos)
• Coloque os problemas traçados ao lado do recurso correspondente

Lembre-se
★ Instrua os trabalhadores
de campo para que 
obtenham as habilidades
apropriadas de facilitação.

★ Desenvolva boas relações
baseadas na confiança e
entendimento mútuos com a
comunidade – isso lança o
alicerce para o sucesso.

★ Trabalhe no tempo e
espaço da comunidade; seja
pontual; respeite sempre os
arranjos de hora marcada,
especialmente aquele que
você marcou. 

★ Envolva-se constante-
mente com a comunidade. 
O processo envolve diversas
atividades contínuas que
precisam da envolvimento
periódico e constante.

★ Lamine os cartões 
de recursos para torná-los
duráveis – faça uma 
ferramenta física.
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Identifique as soluções desses problemas

• Reúna as idéias para identificar as soluções

• Peça às comunidades que categorizem as soluções de acordo com a dificuldade 

de implementação

Use três categorias de soluções:

• O uso de recursos da comunidade

• O uso de recursos da comunidade com ajuda externa

• O uso de ajuda externa com pequena contribuição da comunidade

Avalie a sustentabilidade e viabilidade de cada solução

• Com o uso de cartões, avalie a viabilidade da solução proposta

• Analise as soluções sob os títulos: Necessidades de recursos, recursos disponíveis, 

exigidos de fontes externas

Desenvolva um plano de ação

• Disponha os cartões e selecione as soluções

• Analise a solução sob os títulos: tempo, local, responsabilidade

• Desenvolva um plano de ação

Criação de oportunidade para apresentação e representação

Identifique a audiência-alvo

• Identifique as instituições pertinentes que trabalharão com as soluções e planos  

da comunidade

Selecione o local para a apresentação

• Identifique um lugar conveniente de reuniões

Realize um evento para a audiência-alvo

• Decida quanto ao grupo de apresentação da comunidade

• Desenvolva as habilidades de apresentação da equipe

• Convide instituições apropriadas e parceiros de desenvolvimento

Revise o evento

• Revise e aprenda do evento.

• Analise o impacto e debata o próximo passo

★ Envolva as repartições
governamentais pertinentes
– o envolvimento dessas
desde o início melhorará
sua atenção e ação no
futuro.

★ Permita que as comu-
nidades controlem a 
apresentação – deixe 
que elas a façam.

★ Não pague incentivos
para o comparecimento 
às reuniões (nem para os 
grupos do governo nem 
da comunidade).
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Informações 
adicionais
A ferramenta completa e 
outras ferramentas e recursos
relacionados podem ser
encontrados no site: 
www.policy-powertools.org

Contacto: 
Ben Irwin 
cfwcp@telecom.net.et 

Semalign Belay
sos.sahel@telecom.net.et 

e Duncan Macqueen 
duncan.macqueen@iied.org

SOS Sahel Programa de
Etiópia no www.sahel.org.uk
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