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Enfoque nas evidências
de meios de subsistência
Finalidade:
Ferramenta

Lembre-se

Esta ferramenta utiliza a experiência em Uganda para apresentar algumas

Dois princípios de orien-

idéias sobre como a evidência do papel da silvicultura no melhoramento

tação para este processo:

dos meios de subsistência das pessoas pode ser reunida e comunica
da efetivamente. s métodos e as táticas descritas são úteis para ajudar a
estabelecer a silvicultura nas estratégias nacionais para a redução da pobreza.

★ A silvicultura não
envolve questões relativas
às árvores; só irá envolver
questões relativas às

Atividades:

árvores na medida em que

1

Efetue uma pesquisa de iniciativas de silvicultura a favor dos pobres.

as árvores atenderem às

Utilize um método de ciclo de aprendizagem para obter as informações exatas sobre

necessidades das pessoas

os projetos e tendências atuais de silvicultura, incorporando as "vozes do campo".

★ A política é um

2

Estabeleça ligações entre a silvicultura, as florestas e a pobreza. Analise mais

precisamente o papel dos produtos e serviços florestais nos meios de subsistência rurais

3

decisões e não-decisões –
não é possível estar em

e urbanos, usando uma lista de perguntas de verificação. Desafie a sabedoria aceita.

todos os lugares, então

Defina os requisitos e metodologias de coleta de dados, e as responsabilidades

dirija sua energia, tempo

institucionais pelo monitoramento da pobreza. Determine quais as informações

necessárias para monitorar as contribuições, os rendimentos, os resultados e os impactos
bem como quais técnicas de coleta de dados são as mais praticáveis e quem deve fazer o quê.
4

emaranhamento de

Desenvolva indicadores da silvicultura por meio de um processo participativo.

Os indicadores bons constituem ferramentas potentes para comunicação e monitoramento
(veja exemplo no gráfico abaixo). Convide a participação dos usuários e coletores de
dados para a elaboração uma combinação de indicadores qualitativos e quantitativos.

e evidência com cuidado
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5

Harmonize o monitoramento da silvicultura com as estratégias de redução
da pobreza. Coordene o monitoramento da silvicultura com os processos de redução

da pobreza identificando as sinergias e as oportunidades para a instalação de perícias
de silvicultura nos debates multi-setoriais.
6

Promova a silvicultura de modo proativo nos foros-chave de tomada de
decisão e formulação de política. Identifique os pontos de entrada da macro-

política – tais como os comitês de alto nível e grupos de trabalho setorial – e os
use para defender o caso da silvicultura apoiando-se nas evidências reveladas pelo
monitoramento da silvicultura e da pobreza.
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Um indicador surpreendente: A distância média viajada por famílias em Uganda para
juntar lenha (Fonte: dados fornecidos pela UBOS, 2001)

