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Desafios para a sociedade e o governo
Os ecossistemas e os sistemas sociais na Bacia do Okavango estão interligados de formas muito complexas. 
As pessoas têm tanto relações económicas como percepti vas, emocionais e espirituais com o seu ambiente 
envolvente. Todos estes factores moldam os seus valores e infl uenciam as suas decisões no que diz respeito 
aos serviços de ecossistemas. Estas interacções têm que ser vistas como incorporadas num mundo globali-
zado que se transforma rapidamente, e o qual exige adaptações igualmente rápidas a estas mudanças. Uma 
políti ca de governança responsável e social enfrenta o desafi o de identi fi car decisões baseadas em valores e 
enquadrar condições sob as quais a extracção de bens e a conversão e destruição de ecossistemas possam ser 
miti gadas, tendo em consideração a natureza holísti ca da valorização humana e a acção ambiental.

O projecto de investi gação “Futuro Okavango” teve como foco a gestão sustentável de recursos 
na Bacia do Okavango, compreendendo as regiões adjacentes do Rio Okavango em Angola, 

Namíbia e Botswana.

Aviso legal:
Este folheto informati vo baseia-se nos resultados da investi gação conjun-
ta obti dos no projecto de investi gação “Futuro Okavango” fi nanciado pelo 
Ministério Federal Alemão da Educação e Investi gação, sob a bolsa nº 01 
LL 0912. Resume as principais conclusões e recomendações específi cas do 
tópico abordado; o relatório abrangente “Futuro Okavango - Descobertas, 
Cenários e Recomendações para Acção” está disponível para download 
no website do TFO (www.future-okavango.org).
Compilado por: S. Sti rn, M. Pröpper & T. Falk
Fotos: M. Finkh, B. Kowalski, F. Maiato, M. Pröpper
Ilustrações: Robin Rieprich, Juan Miguel Restrepo
Layout e composição ti pográfi ca: Sci.Script – Mediengestaltung Meyenburg
Março 2016
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Principais Conclusões 
e Recomendações
É necessário um debate geral sobre os valores das 
pessoas e o seu ambiente ameaçado sob proces-
sos massivos de transformação global. As políti cas 
necessitam de reagir a uma desvalorização cres-
cente e a uma comercialização dos recursos.

Os recursos naturais conti nuam a ter um papel•
muito importante na subsistência de famílias
na Bacia do Rio Okavango.

Políti cas que apoiem o desenvolvimento rural devem reconhecer a diversifi cação das estratégias de◦
subsistência das famílias e a questão da equidade/iniquidade e estrati fi cação social.
Políti cas deveriam assegurar mais opções de subsistência (e. x.: regulamentação do trabalho tempo-◦
rário, oportunidades de trabalho no sector agro-industrial).

As pessoas valorizam propriedade material e imaterial da natureza simultaneamente.•
Um foco em somente material de mercado ou valorização monetária não será bem sucedido na◦
infl uência de um comportamento sustentável.

Com as transformações globais, pessoas e agregados familiares enfrentam cada vez mais um compro-•
misso entre os bens da Natureza e os bens doutras fontes, aumentando assim a comercialização dos
recursos naturais.

Os decisores devem ter em conta os valores materiais e imateriais dos sistemas ecológicos e socio-◦
culturais existentes. Deve ser miti gado o processo de rápida conversão de sistemas de uso das terras
de subsistência para sistemas de consumo baseados em dinheiro.
O desenvolvimento não deve ser somente conduzido por valores e incenti vos económicos e base-◦
ados em mercado de dinheiro, mas deve também incluir o funcionamento contí nuo dos sistemas
socio-culturais e dos ecossistemas.

Regras e leis ambientais não são aplicadas efi cientemente.•
Regras tradicionais e modernas que regulam o acesso aos e a exploração dos recursos naturais de-◦
vem ser harmonizadas e reforçadas.
Um sistema de aplicação subsidiária consequente é recomendado.◦

Regras e leis ambientais não são aplicadas efi cientemente
Análises da governança realizadas pelo TFO confi rmam que tanto as autoridades legais como as consue-
tudinárias sentem-se responsáveis pela regulação da gestão dos recursos naturais ao longo da Bacia do 
Okavango. No entanto, foi também observado que a efi cácia das diferentes regras e leis relacionadas com 
a gestão dos recursos naturais varia bastante. Enquanto que a regulamentação do acesso às terras funcio-
na relati vamente bem, a coordenação da extracção de madeira, pastoreio e caça, entre outros, é bastante 
inefi caz, resultando numa gestão de recursos insustentável.

Por um lado, a aplicação insufi ciente resulta de uma falta de capacidade entre as autoridades mais baixas. 
Por outro lado, autoridades tradicionais têm sido cada vez mais enfraquecidas na sua capacidade de regu-
lação da gestão dos recursos naturais. Não obstante, a comunidade ainda segue na maioria a lei consuetu-
dinária, na medida em que está em linha com as normas e crenças culturais profundamente enraizadas.

Relação entre as leis tradicionais e nacionais
Regras tradicionais e modernas que regulam o acesso aos e a exploração dos recursos naturais necessitam 
de ser harmonizadas e fortalecidas. Uma mudança insti tucional é necessária, em parti cular onde novas 
oportunidades de mercado incenti vam a comercialização de recursos naturais.

Tendo em consideração que é especialmente caro para os países providenciar serviços insti tucionais nas 
áreas rurais, a harmonização da lei legal e da lei consuetudinária poderá ser uma maneira efecti va para 
monitorizar e fazer cumprir leis dos recursos naturais. Em parti cular, no contexto de programas comunitá-
rios de gestão de recursos naturais, estatutos sociais devem ser desenvolvidos, os quais se baseiam mais 
fortemente em normas profundamente enraizadas Um sistema de aplicação subsidiária consequente é 
recomendado. Dentro de quadros defi nidos, deverá ser dada às comunidades a autoridade para determi-
nar e fazer cumprir as suas próprias leis. Nos casos em que as normas e sanções sociais forem insufi cientes 
para assegurar o cumprimento da legislação ambiental, o estado deverá intervir sem falta.



Os usuários locais das terras experimentam simultaneamente 
valores materiais e imateriais da natureza nas actividades quo-
tidianas
As partes interessadas na Bacia do Okavango valorizam a natureza tanto 
pelos serviços de ecossistemas materiais (e. x.: alimento, lenha), como 
pelos imateriais (e. x.: pertença, religião). Esses serviços não são ti pica-
mente senti dos em locais diferentes e em momentos disti ntos (e. x.: tra-
balho e lazer), mas sim simultaneamente, e. x.: durante a pesca. Assim, 
mudanças nas acti vidades económicas e de uso das terras irão não só 
alterar os serviços materiais que lhes são inerentes, mas também os servi-
ços imateriais providenciados durante essas acti vidades ou nesses locais.

Sob as alterações globais, as pessoas enfrentam cada vez mais 
um compromisso entre os bens da natureza e os bens doutras 
fontes, o que afecta as suas valorizações e o seu comportamento 
de consumo
As pessoas na Bacia do Okavango entendem as suas vidas como sendo 
moldadas pela pobreza, falta de emprego e défi ce em relação ao de-
senvolvimento, assim como como parte dum mundo que parece estar a 
transforma-se no senti do da “modernidade”, com aumento dos níveis de 
consumo de coisas e serviços que vêm de “fora”. Numa confi guração que 
era previamente dominada pela subsistência, rendimentos monetários 
tornaram-se em algo extremamente importante. De repente, dinheiro 
é necessário para todo o ti po de coisas (e. x.: despesas da escola, elec-
tricidade), incluindo para sati sfazer novos desejos de bens de consumo 
(cabelo arti fi cial, telemóveis, tempo de antena, etc.). Isso signifi ca que as 
pessoas começaram a reavaliar as suas próprias vidas em relação àqueles 
que têm sido bem sucedidos na adaptação à modernidade. Eles sobre-
valorizam as coisas que não têm e, da mesma forma, têm a tendência a 
subvalorizar muitos dos seus recursos naturais. Estes bens e serviços da 
natureza são muitas vezes usados e vendidos sem se saber o seu valor 
exacto; e. x.: tábuas de madeira, medicina silvestre, capim. Todo este pro-
cesso é guiado por alterações nas estruturas globais e pelo avanço do 
capitalismo, bem como por um modelo económico que até ao momen-
to parece ser o principal paradigma para a tomada de decisões políti cas 
e ambientais.

Os recursos naturais são recolhidos por 98 % das famílias para fi ns de construção, energia, alimen-
tação, medicina – e são cada vez mais vendidos para a obtenção de rendimento
Os recursos naturais conti nuam a desempenhar um papel muito importante nos meios de subsistência das 
famílias da Bacia do Rio Okavango. Nos locais de estudo do TFO em Cusseque, Mashare e Seronga, os recursos 
naturais são recolhidos pela grande maioria das famílias (acima dos 98 %) para os fi ns de construção, energia, 
alimentação e medicina, entre outros. Em cada um dos locais de estudo do TFO, itens específi cos desempe-
nham um papel parti cularmente importante: Em Cusseque, a extracção de mel chega a ati ngir as 23 t, de-
sempenhando um papel importante na geração de rendimento (11,5 t ou 50 % da colheita). Em Mashare, o 
comércio de capim é já de grande importância para 7 % das famílias, e o peixe está a tornar-se cada vez mais 
num bem comercial. Em Seronga, o peixe é um dos principais contribuintes para a segurança alimentar, com 
120 Kg de peixe consumidos por pessoa, por ano, para toda a população. No entanto, o pasto é de longe o 
bem mais importante do ecossistema, sendo extraído do ambiente 18 mil toneladas por ano. Ainda assim, 
apenas 42 % das famílias têm gado.

Porém, o uso dos recursos naturais encontra-se desigualmente distribuído entre as famílias rurais. Agregados 
familiares que realizam a maior parte da comercialização dos recursos naturais são frequentemente dotados 
de mais recursos (conhecimento, habilidades, possibilidade de transporte, acesso a dinheiro). Para as famílias 
que têm acesso ao mercado, o retalho dos recursos naturais pode signifi car o salto para uma vida industrial 
“moderna”. Em paralelo, existe uma necessidade crescente para a gestão sustentável destes recursos, de modo 
a miti gar a crescente desigualdade e preservar a biodiversidade.
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com vista a sustentabilidade
Principais Conclusões e Recomendações

Diversifi cação e estratifi cação de meios de subsistência
A políti ca de apoio ao desenvolvimento rural deve reconhecer a diversifi cação das estratégias de sub-
sistência das famílias e a questão da equidade/iniquidade e estrati fi cação social dentro das aldeias, em 
termos de riqueza e do uso e acesso aos bens agrícolas e recursos naturais. Para além do desenvolvimen-
to agrícola, as políti cas devem também assegurar mais opções de subsistência (e. x.: regulamentação 
do trabalho temporário, oportunidades de trabalho no sector agro-industrial). Como poderão ocorrer 
resultados inesperados das políti cas, e. x.: o facto de acesso a dinheiro poder aumentar a exploração de 
recursos naturais, abordagens holísti cas para o desenvolvimento rural e uso de recursos naturais serão 
necessárias na elaboração de políti cas.

Resposta política à globalização
O avanço rápido e signifi cati vo da modernidade vem em conjunto com 1) uma transformação dos siste-
mas de uso das terras, anteriormente sem recurso a dinheiro e baseados na subsistência, para mercados 
de dinheiro, e 2) níveis sem precedentes de consumo de todo o ti po de novos produtos globais, reque-
rendo a entrada de todo o ti po de recursos naturais. Este processo requer uma miti gação ou intervenção 
políti ca. Decisores deverão ter em consideração os valores materiais e imateriais dos sistemas ecológicos 
e socio-culturais existentes. O avanço dos mercados e dos investi dores, os quais compram terras e recur-
sos naturais ou importam produtos, oferece oportunidades monetárias de curto prazo, mas também re-
presenta uma ameaça (tal como a comercialização de carvão, capim, madeira, mel). O desenvolvimento 
não deve ser visto como somente impulsionado por valores económicos e por incenti vos, mas também 
em termos do funcionamento contí nuo dos sistemas socio-culturais e dos ecossistemas.


