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ANANDA S. MILLARD é uma Investigadora Sénior no International Peace Research Institute, em 
Oslo (PRIO), onde ela faz parte do projecto de AMAC (Assistance to Mine-Affected Communities). Ela 
tem experiência de trabalho de campo em várias zonas de conflito e pós-conflito, sobretudo no meio 
rural, e realizou seis estudos de comunidades afectadas por minas em Moçambique, Angola e 
Somalilândia. Além disso, ela dirigiu a realização de 13 estudos de comunidade como parte dos 
exercícios de formação. Millard esteve envolvida de perto no desenvolvimento de ferramentas de 
formação, e treinou o pessoal humanitário de desminagem local de Moçambique, Angola, Malavi e 
Eritreia. Ela também trabalhou no desenvolvimento de cursos sobre a avaliação do impacto, e orientou 
esses cursos para o pessoal de desminagem no Kosovo e na Somalilândia. Em 2000–01, ela foi um 
membro de uma equipa que fez uma avaliação importante do suporte sueco na acção contra as minas. 

A experiência de Millard na acção contra as minas baseada no terreno foi desenvolvida através de 
longas estadias no terreno com várias organizações. Ela também frequentou um curso intensivo de 
desminagem no Afeganistão. Millard tem um diploma de doutoramento do Department of Peace 
Studies (Departamento de Estudos de Paz), da Universidade de Bradford, RU, e os seus outros 
interesses de pesquisa incluem a assistência pós-guerra e as crianças envolvidas em conflitos armados. 
Ela escreveu sobre problemas relacionados com minas terrestres e soldados-crianças para uma grande 
variedade de audiências – desde universitários ao pessoal activo. 
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INTRODUÇÃO 

 
FINALIDADE DESTE MANUAL é fornecer uma ferramenta de formação para organizações 
que pretendam melhorar a sua capacidade analítica ao nível do terreno. O manual destina-se à 
formação do pessoal no terreno ao nível do supervisor. A formação fornece ferramentas para 

melhorar a realização da desminagem, mas também é útil para outras componentes da Acção 
Humanitária Contras as Minas (HMA), bem como para assistência humanitária e para projectos de 
desenvolvimento, de um modo mais geral. 

 O curso Combined Methods Training Course (CMT) foi concebido e desenvolvido pelo projecto 
Assistance to Mine-Affected Communities (AMAC). A AMAC começou em 1999, e o projecto 
encontra-se no International Peace Research Institute, Oslo (PRIO). Os objectivos iniciais do projecto 
foram a realização da pesquisa em problemas relacionados com o impacto das minas terrestres na 
comunidade, a comunidade no processo de desminagem e a organização de desminagem humanitária. 

A ideologia da AMAC está baseada em dois pilares: O conceito de Mary B. Anderson de ‘Não Causar 
Danos’1 e ‘Análise das Capacidades e Vulnerabilidades’.2 Estes conceitos formam a base de trabalho que 
procura entender a melhor maneira para responder às necessidades das comunidades afectadas pelas 
minas terrestres e, assim, melhorar as hipóteses de sucesso de uma determinada operação. 

Para estes objectivos, o projecto desenvolveu os estudos da comunidade, uma perspectiva combinada 
para a recolha de dados ao nível do terreno utilizada pela AMAC em todos os estudos no terreno. Isto 
envolve a recolha de dados através de vários métodos, incluindo entrevistas em grupo e individuais, 
inquéritos, observação e revisões da literatura existente. Esta perspectiva é utilizada porque se chegou à 
conclusão que a utilização de vários métodos, assente no melhor de cada um, tornou possível 
determinar a validade das conclusões com mais certeza. A abordagem dos estudos da comunidade 
utilizou, primeiro, inquéritos de casa e entrevistas individuais com informantes-chave como os 
mecanismos activos principais de recolha de dados. Mais tarde, foram também juntas entrevistas em 
grupo. A abordagem foi inicialmente posta em prática em Outubro de 1999 em Angola e 
Moçambique. Subsequentemente, no início de 2000, foram feitos três estudos adicionais em 
Moçambique como parte da avaliação financiada pelo International Development Research Centre 
(IDRC). Estes três últimos estudos também formaram a base do Relatório da PRIO 1/2000, Reavaliação 
do Impacto da Acção Humanitária Contra as Minas: Ilustrações de Moçambique. No Verão e Outono 
de 2000, foram realizados dois estudos adicionais em Angola e Somalilândia. Os últimos estudos 
criaram material adicional substancial, que foi utilizado para publicações e para o desenvolvimento da 
componente de reforço da capacidade institucional do projecto da AMAC.  

Na Primavera de 2000, a AMAC fez um curso de três dias sobre a avaliação do impacto para o 
pessoal do programa da Danish Church Aid no Kosovo.3 Este foi o primeiro esforço do reforço da 
capacidade institucional realizado pelo projecto. Em Junho de 2000, a Norwegian People’s Aid (NPA) 
contactou a AMAC e sugeriu um projecto comum. Este projecto, que ficou conhecido como o estudo 
piloto de Manica, resultou no Relatório da PRIO 1/2001, Estudos da Comunidade na Prática: 
Implementação de uma Nova Perspectiva para a Avaliação do Impacto das Minas Terrestres com 
Ilustrações de Moçambique. O objectivo do estudo piloto de Manica era ensinar os supervisores de 
formandos de NPA-Moçambique sobre a utilização dos estudos da comunidade para a avaliação do 
impacto. O estudo forneceu aos formandos a aptidão para utilizar as várias ferramentas envolvidas nos 

                                                            
1 Veja Anderson, Mary B. 1999. Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War. Boulder, CO: Lynne 

Rienner. 
2 Anderson, Mary B. & Peter J. Woodrow, 1989. Rising from the Ashes: Development Strategies in Times of 

Disaster. Boulder, CO & San Francisco, CA: Westview. 
3 Este curso também foi efectuado em Hergeisa, Somalilândia, em Outubro de 2000. O curso foi pedido e 

organizado pelo Danish Demining Group, mas participaram a maior parte das organizações que estavam a 
trabalhar na acção de minas dessa área, nessa altura. 
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estudos da comunidade, se bem que isso não tenha sido concebido como formação para os 
formadores. A formação centrou-se, principalmente, em tornar o pessoal competente na utilização das 
ferramentas, em vez de reforçar e aperfeiçoar a capacidade analítica. Chegou-se à conclusão que os 
formandos beneficiariam mais através da utilização das ferramentas no terreno, embora se tenha 
percebido que, se fosse criada uma unidade dedicada à avaliação do impacto, a NPA comprometia-se 
a fornecer-lhes formação e suporte. De facto, a implementação deste curso levou à criação de uma 
Unidade de Avaliação do Impacto dentro da NPA. Tal unidade necessita de um substancial suporte 
externo, tanto ao nível institucional, incluindo a reestruturação dos procedimentos organizacionais 
para incluir o material recolhido e analisado pela unidade no processo de tomada de decisão, como 
sob a forma de suporte e acompanhamento da formação. Globalmente, o estudo piloto de Manica teve 
sucesso na demonstração de que as ferramentas utilizadas no estudo da comunidade poderiam ser 
empregues no terreno, e que a capacidade analítica poderia ser construída ao nível do terreno de uma 
organização de desminagem.  

Em 2001, os pedidos dos operadores e dos dadores deram origem à elaboração de um curso de 
formação para formadores: O curso Combined Methods Training. Ao contrário do estudo piloto de 
Manica, o curso CMT foi concebido para permitir que os operadores utilizem a abordagem do estudo 
da comunidade e para formarem mais pessoal de campo nas questões de avaliação do impacto 
relacionadas especificamente com o processo de desminagem. O primeiro curso CMT foi efectuado 
em Moçambique em Outubro e Novembro de 2001, com pessoal de sete organizações diferentes a 
trabalhar na desminagem humanitária em África. As organizações participantes foram o Instituto 
Nacional de Desminagem, Moçambique (IND); as forças armadas Moçambicanas; o Accelerated 
Demining Program, Moçambique (ADP); NPA-Moçambique; Instituto Nacional de Remoção de 
Obstáculos e Engenhos Explosivos, Angola (INAROEE); as forças armadas do Malavi e a Eritrean 
Demining Agency (EDA). Os formandos tinham todos vários anos de experiência no terreno. O curso 
em Moçambique foi um sucesso de várias maneiras, e provou ser útil no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da abordagem do estudo da comunidade e das várias ferramentas de formação. Os 
formandos provaram que as oportunidades para construírem capacidade analítica ao nível operacional 
deveriam ser agarradas, mas que este tipo de tarefa requer uma dedicação e tempo consideráveis. Os 
próprios formandos viram a abordagem e os seus suportes teóricos como ferramentas valiosas para o 
seu trabalho no terreno. De facto, durante a avaliação do curso, vários participantes expressaram a 
ideia de que o curso deveria ser maior. Em particular, muitos teriam gostado de fazer mais do que um 
estudo no terreno. De várias maneiras, o curso dissipou a ideia de que o objectivo dos operadores de 
desminagem estava limitado à remoção das minas, substituindo este conceito por uma visão alargada 
do papel do operador assegurando que o impacto seja produzido a partir de cada uma das operações 
com as quais o operador trabalha.  

A aptidão dos formandos na partilha de experiências com pessoal que trabalha em diferentes ambientes 
serviu para realçar as possíveis abordagens alternativas e para proporcionar tranquilidade ao terem 
conhecimento de que todas as organizações HMA enfrentam muitos dos mesmos problemas, mesmo se 
as soluções possam ser apenas aplicadas numa base caso-a-caso. A aptidão para ver que outras 
organizações em países ou regiões diferentes tiveram problemas parecidos, mas que foram forçadas a 
utilizar abordagens diferentes para resolverem esses problemas, tornou claro a necessidade de entender 
as áreas individuais onde os operadores trabalharam. A interacção dos formandos serviu como um 
auxiliar de memória constante de que a competência técnica sozinha não é a chave para o sucesso. 

Este manual de formação foi concebido seguindo as lições aprendidas de todas as várias actividades 
de reforço da capacidade institucional realizadas pelo projecto de AMAC, enquanto que a fonte 
principal de informações e métodos assentou nas experiências com CMT. Espera-se que o manual 
sirva como uma ferramenta útil para operadores que pretendam melhorar as suas operações através da 
formação do pessoal no terreno na avaliação do impacto ao nível da comunidade. O manual pode 
servir como o primeiro passo num longo processo de reforço da capacidade institucional e de um foco 
crescente em comunidades afectadas por minas o qual, por sua vez, tornará possível aumentar as 
probabilidades para o sucesso ao nível do terreno. 

De um modo geral, uma premissa básica do manual e da expectativa que o inspirou é que a 
avaliação do impacto não está limitada às questões de definição da prioridade, mas também inclui o 
modo com o qual as operações são realizadas através da sua duração. A atenção a esta última situação 
influenciará, substancialmente, o sucesso a longo prazo de qualquer operação, e é nesta área específica 
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que se espera que este manual contribua para o fortalecimento da HMA através do reforço da 
capacidade institucional ao nível do terreno. 

A reacção relativamente às maneiras como o manual, ou a abordagem que ele promove, pode ainda 
ser mais melhorado será bem-vinda pelo projecto de AMAC.  



 

 



 

 

ORIENTAÇÕES DO FORMADOR 

 
S PÁGINAS SEGUINTES FORAM CONCEBIDAS para fornecerem ao formador algumas 
ideias sobre o reforço da capacidade institucional, de um modo geral, e a realização do curso 
Combined Methods Training (CMT), de um modo particular. Estão aqui incluídas algumas 

orientações sobre como o manual pode ser utilizado. Estas orientações são baseadas na experiência 
com a organização e realização do curso CMT.  

Algumas Notas sobre o Reforço da Capacidade Institucional 
Em primeiro lugar, é essencial que o formador reconheça que existem diferenças consideráveis em 
termos de autoridade e estado entre o formador e os formandos. Estas diferenças permanecem nalgum 
nível, independentemente de quem o formador possa ser (nacional/internacional, mulher/homem, 
etc.). Esta situação terá implicações consideráveis para o curso e para a boa vontade dos formandos 
para manterem os seus pontos de vista e tomarem decisões. Resumidamente, a relação entre o 
formador e os formandos envolverá sempre um grau de autoridade da parte do formador. Esta 
autoridade pode (e deverá) ser utilizada de uma forma construtiva para permitir a construção da auto-
confiança e independência dos formandos. De facto, é crucial que os formandos aprendam a se 
defenderem, pois isto será a chave das suas aptidões para utilizarem correctamente as ferramentas no 
futuro.  

Em segundo lugar, ao mesmo tempo que a formação pode ser pouco familiar para os formandos, e 
até pode ser considerada como muito académica, é essencial que o formador invista um considerável 
tempo, energia e tacto na execução da própria formação de modo a que ela pareça menos 
desanimadora. Através do manual, são sugeridos exemplos e exercícios para evitar que as lições se 
tornem demasiado académicas. Por último, a experiência do formador, bem como a aptidão para ilustrar 
a formação com exemplos práticos relevantes, serão decisivas para o sucesso. 

O Formador 
O curso requer um formador com experiência que tenha conhecimentos das questões relacionadas 
com o desenvolvimento e com a assistência, bem como conhecimentos de acção de desminagem e 
experiência de avaliação do impacto. O formador necessita de ter experiência na formação de pessoal 
que não seja, necessariamente, altamente qualificado em termos académicos. Isto é essencial para poder 
adaptar a formação às necessidades e competências dos formandos. A partir de uma perspectiva geral, 
é necessária a experiência no trabalho de desenvolvimento e assistência humanitária, visto que o curso 
tem as suas raízes em ideias a partir deste campo alargado, e porque as semelhanças demonstrativas 
entre a Acção Humanitária Contra as Minas (HMA) e outras formas de assistência é um objectivo 
principal. Além disso, é essencial o conhecimento da acção contra as minas para assegurar que os 
formandos tenham confiança nas aptidões do formador, e esse conhecimento estará substancialmente 
presente nos debates, que amiúde terão que ser provocados pelos próprios formadores. Finalmente, é 
essencial a experiência na avaliação do impacto para que o formador possa construir o curso com base 
na experiência e que acrescente detalhes às questões em debate de uma forma competente e efectiva. 

Os Formandos 
Este curso de formação está concebido para o pessoal no terreno com grande experiência na acção 
contra as minas. A formação não requer qualificações académicas elevadas, mas apenas boa vontade e 
um compromisso forte para com o trabalho. A experiência no terreno é essencial para que os 
formandos possam contextualizar o material de uma maneira útil e efectiva. Além disso, é importante 
que os formandos tenham consciência dos processos sociais. A experiência mostrou que uma grande 
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experiência no terreno é um recurso-chave para se atingir este objectivo. Mesmo quando os 
formandos não consideram a sua consciência dos sistemas sociais como existente ou relevante 
chegou-se à conclusão, a partir da sua utilização de exemplos no curso e através da partilha de 
experiências, que a consciência dos formandos relativamente aos sistemas sociais é muito mais 
elevada do que poderia ser assumido a partir de uma avaliação formal. Finalmente, é essencial que os 
formandos tenham aptidões competentes de comunicação (escritas e orais).  

O Método de Formação  
O manual tem duas componentes principais: Uma componente de lições teóricas e uma componente 
prática e de exercícios. Esta última componente contém informações para serem utilizadas 
activamente pelo formador e pelos formandos, enquanto que a primeira componente é apenas para o 
formador. 

Os formandos podem não estar habituados a passarem horas numa sala de aula. Deste modo, o 
tempo estimado para cada lição não será superior a 45 minutos. Quando os tópicos são distribuídos 
por dois ou mais períodos de lições, a ideia é que cada período demore 45 minutos. Recomendamos 
que as lições não sejam encurtadas. A experiência com a realização deste curso mostrou que, muitas 
vezes, é preciso um tempo consideravelmente superior ao previsto para expressar pontos individuais e 
para debatê-los suficientemente, de modo a assegurar que eles sejam correctamente entendidos e 
interiorizados pelos formandos. Relativamente a isto, está o facto de os formandos deverem ser 
capazes de relacionar todos os tópicos com a sua própria experiência e compreensão, de modo a 
poderem utilizar activamente as informações quando regressarem aos seus próprios programas. 

O manual está elaborado para que possam ser fornecidas cópias das componentes práticas a cada 
formando, de modo que ele ou ela possa tirar notas das questões principais pertinentes para cada lição 
(por exemplo, pontos auxiliares de memória), ao mesmo tempo que as lições servem como 
ferramentas de trabalho fundamentais para os formadores. Isto permite que os formandos utilizem as 
suas próprias palavras para explicação dos pontos-chave, o que ajuda na interiorização – em oposição 
à memorização – das informações. 

As notas das lições não descrevem, palavra por palavra, as várias lições, mas realçam os pontos 
principais que devem ser debatidos. São fornecidos exemplos para ilustrarem os pontos específicos, 
mas também é recomendado que o formador utilize exemplos a partir da sua experiência pessoal. As 
notas das lições são relativamente curtas porque elas ilustram apenas os pontos principais da lição e 
foram concebidas de modo que o formador e os formandos possam incluir as suas próprias ilustrações. 
Nunca deve ser esquecido que os formandos têm uma substancial experiência no terreno, e que a 
melhor maneira para eles entenderem e interiorizarem as informações é através da ilustração dos 
conceitos apresentados com os seus próprios exemplos. É essencial que todas as lições incluam 
debates e exemplos fornecidos pelos formandos. 

As ideias ou conceitos-chave debatidos nas lições são anotados nas componentes práticas. Dentro 
das notas das lições, os pontos-chave são realçados em itálico e cheio ou como subtítulos da lição 
principal, para indicar que eles estão listados como pontos auxiliares de memória nas componentes 
práticas do formando. Além disso, as notas de rodapé são muitas vezes utilizadas nas lições para 
sugerirem pontos de debate. Sugerimos que a maior parte desses debates seja efectuada no final da 
lição mas, nalguns casos, pode ser adequado o debate de questões individuais um pouco antes. Sempre 
que seja relevante, sugerimos que o formador leia o material suplementar. O fornecimento desse 
material de leitura aos formandos é da inteira responsabilidade do formador.  

Os blocos correspondem a um dia de trabalho e variam em tamanho de um a quatro tópicos de lição. 
O tamanho de cada bloco foi definido de acordo com a experiência da quantidade de tempo 
geralmente necessária para permitir que os formandos entendam e interiorizem o material abordado, 
bem como para fornecer uma sequência lógica para as lições relacionadas. 

É também fornecida uma lista de verificação para ser utilizada durante as visitas ao terreno. Esta 
lista de verificação está concebida para ser utilizada com os blocos 7–11 do manual. Esta lista ajudará 
a assegurar que todos os tópicos sejam correctamente cobertos durante as visitas ao terreno. Além 
disso, é fornecido um inquérito para ser utilizado durante o estudo no terreno. Este inquérito pode ser 
adaptado às necessidades locais.  
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Em relação ao estudo no terreno, sugerimos que as áreas a serem estudadas sejam seleccionadas 
onde as informações recolhidas sejam mais úteis para uma organização de desminagem – por 
exemplo, as áreas que tenham sido identificadas como de alta prioridade através de um inquérito de 
impacto. O formador deverá visitar a área (ou áreas) para a componente de terreno antes dos 
exercícios serem efectuados. Isto permite que o formador veja onde o trabalho vai ser feito e que fale 
com as pessoas-chave na área, de modo a assegurar que uma visita seja bem-vinda. A visita à área 
antes da componente de terreno do curso fornecerá, também, informações valiosas em termos de 
logística. É essencial que sejam tomadas as medidas de segurança necessárias para esta parte do 
curso. Aqui, recomendamos que seja feita referência às orientações do inquérito utilizadas pela 
organização responsável pelo curso. Não deverão ser subestimados os requisitos logísticos para 
realizar um estudo no terreno, e devem ser tomadas medidas para assegurar que todas as necessidades 
de saúde, segurança e básicas sejam correctamente cobertas e que existam um plano de contingência e 
um plano de emergência.  

O fim do curso não deve ser visto como o final do processo de formação. Deve ser fornecido aos 
formandos um acompanhamento, depois de terem tido a oportunidade de utilizarem as ferramentas no 
terreno durante algum tempo. O acompanhamento deve ser adequado às necessidades do operador e 
dos formandos. Exemplos de acompanhamento são cursos de actualização, supervisão durante a 
realização dos estudos da comunidade, supervisão durante a formação fornecida por formandos ou 
uma combinação destes ou de outros mecanismos de suporte. 

Sugestões Técnicas 

Introdução 
O formador pode sugerir que cada pessoa faça uma placa com o nome para colocar na secretária, caso 
não tenha sido fornecida, de modo que todos os participantes se familiarizem uns com os outros o 
mais cedo possível. 

Equipas 
Após as apresentações individuais, divida os participantes em grupos. Estes grupos deverão, sempre 
que possível, trabalhar juntos através das componentes do curso efectuadas na sala (exercícios em 
grupo), pois isto dar-lhes-á tempo para desenvolverem dinâmicas de grupo positivas e conducentes do 
trabalho. As equipas individuais serão responsáveis pela realização de estudos da comunidade 
individuais, incluindo a análise e redacção de relatórios. Quando se trabalha com pessoas de 
organizações ou países diferentes, é preferível ter equipas mistas. Isto permitirá que os formandos 
aprendam novas experiências a partir dos seus diferentes colegas, e tem a vantagem de que todas as 
organizações beneficiarão, através dos seus formandos, das experiências de cada estudo no terreno 
realizado durante a formação.  

Sala de Aula 
Recomendamos que a sala de aula seja organizada de modo que os alunos se sentem em círculo ou em 
semi-círculo. Isto contribuirá para o debate e dará aos formandos uma sensação de inclusão. 

Experiência e Conhecimentos Pessoais 
É importante que o formador consiga demonstrar desde o início – e que reitere consistentemente – o 
modo como as qualidades e experiências de cada pessoa podem ser uma vantagem no tipo de trabalho 
que os estudos da comunidade representam. Uma das chaves do sucesso desta formação é que os 
formandos sejam capazes de utilizar e adaptar as ferramentas abrangidas nas suas próprias condições 
de trabalho. Isto requer que eles interiorizem a utilização e valor das ferramentas, em vez de 
memorizarem as técnicas individuais de uma forma fixa.  
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Participação 
Por vezes, o formador pode ter dificuldade em assegurar que os formandos participem activamente na 
componente de sala de aula do curso. Cada formador terá um método próprio para incentivar os 
formandos a participarem activamente na formação. No entanto, sugerimos sempre pontos de 
incentivo ao debate. É extremamente importante que todos os formandos participem activamente no 
curso.  

Adaptação dos Métodos de Formação 
É importante assegurar que a formação não se torne demasiado académica. Portanto, o formador tem a 
responsabilidade de criar um espaço dentro do qual os formandos se sintam à vontade com a formação 
e com o respectivo material, apesar da natureza relativamente teórica de algumas partes da formação. 
O formador dever-se-á familiarizar com os conhecimentos dos formandos e deverá adaptar a formação 
às suas necessidades. Isto implica, por exemplo, a utilização de uma linguagem simples em vez de 
jargões académicos e/ou teóricos. 

Tirar Notas 
Chegou-se à conclusão de que os formandos têm, muitas vezes, pouca experiência em tirar notas. A 
falta de notas fiáveis pode afectar, substancialmente, a capacidade de utilizar posteriormente o 
material já abordado. Deste modo, sugerimos que os formandos partilhem as suas notas com os 
colegas diariamente. Por exemplo, todas as manhãs, durante a revisão do trabalho de casa (veja, a 
seguir, ‘Trabalho Nocturno’), um ou dois formandos podem ser chamados para partilharem, com os 
restantes participantes, as suas notas relativamente aos pontos principais das lições do dia anterior. 
Pode ser útil que os formandos utilizem os seus pontos auxiliares de memória como subtítulos, nas 
notas tiradas. 

Trabalho Nocturno 
Sugerimos que cada dia do curso comece com uma revisão de 45 minutos relativamente ao trabalho 
nocturno anterior. Este revisão de manhã também pode incluir uma revisão às notas tiradas. A revisão 
do trabalho nocturno é essencial, pois também servirá como uma revisão da lição, permitindo 
clarificar as dúvidas e erros numa fase inicial. Uma boa maneira de realizar estas revisões é ter dois ou 
mais formandos a partilharem o seu trabalho com os outros participantes e, em seguida, permitir que o 
debate seja efectuado. Utilize um sistema de rotação para assegurar que todos os formandos tenham a 
oportunidade de terem os seus trabalhos revistos na sala de aula. 

Lições Adicionais 
Recomendamos a inclusão no curso de lições sobre ferramentas complementares. Dois exemplos 
relevantes são o Inquérito de Impacto de Nível Um (IINU) e o Sistema de Gestão de Informações para 
Acção Contra as Minas (SGIAM). Estes exemplos são cada vez mais aplicados nos programas da 
HMA, e é provável que os formandos já estejam familiarizados com estes programas. Estas lições 
adicionais devem ter a forma de seminários de um ou meio-dia e devem, preferencialmente, ser 
realizadas por pessoas experientes na utilização das ferramentas específicas. Estes seminários 
fornecerão, aos formandos, o conhecimento sobre o funcionamento de cada ferramenta, e ajudarão a 
realçar as necessidades adicionais da HMA e, portanto, a necessidade deste curso. Eles também 
ajudarão a indicar as responsabilidades dos formandos, mesmo se eles não trabalharem com essas 
ferramentas. 

Visita ao Terreno 
Durante a visita ao terreno, recomendamos que seja pedido aos formandos a realização de uma 
reunião de grupo diariamente, para reverem e estudarem as suas conclusões. Estas reuniões devem ser 
efectuadas depois de todos os membros da equipa terem lido todo o material recolhido nesse dia. 
Durante estas reuniões, devem ser tiradas notas detalhadas. As reuniões devem fornecer o ponto de 
partida da análise dos dados recolhidos no terreno. 



 

 

LIÇÕES E EXERCÍCIOS DA FORMAÇÃO 
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Bloco 1: Introdução  

LIÇÃO A: INTRODUÇÕES 

Notas para o Formador  
É importante que todos os participantes tenham um conhecimento claro e minucioso do curso e dos seus 
objectivos. Deste modo, o objectivo desta lição assentará nos conhecimentos gerais e nos objectivos 
principais do curso. Além disso, o papel desempenhado pelos alunos, com os seus vários conhecimentos, 
é essencial para o curso. Esta lição deverá, assim, incluir também uma apresentação minuciosa dos 
participantes.  

Lição 
O curso Combined Methods Training Course (CMT) foi concebido e desenvolvido pelo projecto Assistance 
to Mine-Affected Communities (AMAC). A AMAC foi criada em 1999 e encontra-se no International 
Peace Research Institute, Oslo (PRIO). Os objectivos originais do projecto foram a realização de 
pesquisas sobre questões relacionadas com: 

• o impacto na comunidade das minas terrestres, 
• a comunidade no processo de desminagem, e 
• a organização de desminagem humanitária. 

Com o tempo, o pessoal do projecto percebeu que o conjunto de ferramentas concebido e desenvolvido 
pelo projecto para fazer a pesquisa no terreno também seria útil para operadores de desminagem ao nível 
do terreno. Esta conclusão foi amplamente induzida pelos pedidos das Organizações Não-
Governamentais Operacionais (ONGs) para treinarem o seu pessoal na utilização das ferramentas 
empregues pela AMAC. O desenvolvimento da CMT foi, assim, uma resposta directa aos pedidos a partir 
do terreno. 

Pode ser perguntado porque é que estas ferramentas seriam úteis se a Acção Humanitária Contra as 
Minas (HMA) já tinha ferramentas para responderem às necessidades de avaliação do impacto, tal como o 
inquérito de impacto. Esta é uma questão-chave, e que será novamente abordada neste curso. Por agora, é 
importante ter em mente que qualquer tipo de ferramenta, seja um martelo ou um determinado inquérito, 
tem uma finalidade específica: Um martelo não pode ser utilizado para cortar um pedaço de madeira, tal 
como um inquérito para tentar descobrir que tipo de pão as pessoas compram não seria útil se 
precisássemos saber a taxa de alfabetização de uma determinada aldeia. Ao mesmo tempo, não nos 
devemos esquecer que um martelo é uma ferramenta-chave se estivermos a tentar unir pedaços de 
madeira com pregos.  

Na HMA, é aplicada a mesma regra: Nós temos ferramentas diferentes para tarefas diferentes. O 
objectivo da Abordagem do Estudo da Comunidade, que será ensinada durante este curso, é o de 
preencher uma brecha na necessidade de informações que não pode ser preenchida pelas outras 
abordagens actualmente disponíveis. Isto não significa que as abordagens existentes sejam inúteis, mas as 
suas áreas de aplicação são diferentes da abordagem do estudo da comunidade. 

Pôr em foco grupos alvo é a chave do curso. Na acção contra as minas, os grupos alvo são as 
‘comunidades afectadas por minas terrestres’. O entendimento destas comunidades é o nosso objectivo 
porque as comunidades são os ‘pontos de foco’ de toda a HMA. Para facilitar o nosso trabalho, devemos 
perguntar a nós próprios de uma forma consistente, como é que o tópico revisto ou a tarefa realizada 
ajuda no melhor entendimento do grupo alvo e como fornecer-lhe uma melhor assistência? Esta situação 
leva a três perguntas principais: 

• Que tipo de informações necessitamos? 
• Porque necessitamos deste tipo de informações? 
• Como iremos obter estas informações? 
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Estas são questões que serão abordadas durante o curso. Por agora, iremos rever rapidamente o currículo 
e explicar o modo como o curso será realizado: 

• Programa das lições e exercícios; 
• visão geral rápida do conteúdo do curso; 
• exigências do trabalho nocturno; 
• professores convidados; e 
• exercício do estudo da comunidade. 

Apresentações dos Participantes  
Sugerimos que os formandos se apresentem de um modo relativamente detalhado. Dê o tempo suficiente 
para que os participantes se apresentem. Sugerimos o seguinte como exercícios de apresentação: 

• Deixe que cada pessoa ‘entreviste’ a pessoa do lado esquerdo. Após uma entrevista de cinco minutos, 
os pares deverão trocar de papéis, de modo que cada pessoa seja um entrevistador e um entrevistado. 
Depois, cada participante deverá apresentar a pessoa que foi entrevistada. A apresentação deverá, 
pelo menos, incluir o nome do entrevistado, a organização, a razão da frequência e expectativas 
relativamente ao curso. 

• Peça a cada pessoa para escrever a apresentação num pedaço de papel. Não deverão escrever o nome, 
mas incluir uma característica visível, como a cor da roupa, cabelo, altura, etc. As apresentações 
deverão, então, ser distribuídas aleatoriamente, e os participantes deverão adivinhar que pessoa está a 
ser apresentada. (Este jogo requer que as placas com o nome já estejam no lugar. Pode ser dado um 
prémio à pessoa que acertar correctamente o maior número de vezes.) 

Conclusão 
O objectivo do curso é familiarizar os formandos com a utilização da abordagem do estudo da 
comunidade para a avaliação do impacto. Tal como foi dito anteriormente, esta abordagem foi 
originalmente concebida e desenvolvida para fazer pesquisas no terreno para fins académicos. Como os 
formandos irão perceber, o objectivo da abordagem é o melhor entendimento sobre como funcionam as 
comunidades afectadas pelas minas terrestres. Cada um dos formandos tem consideráveis qualidades 
pessoais e experiências que lhes permitirão ajudar as outras pessoas nas tarefas disponíveis. É importante 
que os formandos reconheçam os seus próprios pontos fortes. Além do mais, a frequência do curso dará 
aos formandos uma boa oportunidade para trocar e aprender experiências. 

Leitura Suplementar 
Memo 1 da AMAC. 
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Bloco 1: Introdução 

LIÇÃO B: MATERIAIS E ESTILO DE ENSINO  

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é familiarizar os formandos com o método de ensino. Os formandos deverão 
perceber claramente o que se espera deles, bem como o que eles podem esperar do formador. 

Lição 
O curso terá duas componentes principais: Sala de aula e terreno. A componente da sala de aula 
fornecerá as bases para todo o trabalho realizado no terreno. Esta componente será baseada em lições, 
exercícios e simulações. Durante a componente da sala de aula, os formandos terão diariamente 
exercícios nocturnos individuais ou em grupo que estarão directamente relacionados com os tópicos 
revistos durante o dia. A componente da sala de aula da formação assenta no trabalho interactivo. Por 
outras palavras, os formandos deverão ser muito activos nos debates na sala. 

O ponto-chave a ter em mente aqui é de que esta formação não está concebida para ensinar pessoas a 
seguir instruções habituais na realização dos estudos da comunidade. Em vez disso, ela está concebida de 
modo a permitir que os formandos interiorizem as informações que têm e que as tornem úteis nas suas 
organizações. O projecto da AMAC utiliza uma combinação de abordagens – como entrevistas em grupo 
e individuais, inquéritos, revisões do material escrito, observações e conversas não-oficiais – numa 
determinada ordem e formato. No entanto, estas várias abordagens podem ser utilizadas em ordens e 
combinações diferentes para satisfazerem as necessidades organizacionais. Deste modo, é crucial que os 
formandos se tornem bons conhecedores das ideias propostas na formação. A transição com sucesso 
desde a execução de uma tarefa até à aptidão para entender o papel da tarefa e o modo como ela pode ser 
adaptada de acordo com a alteração das necessidades, depende da aptidão de cada formando em 
reconhecer o seu papel num contexto que lhe seja familiar. Tudo isto aponta para a importância da 
participação activa do formando. Para além das lições, os formandos também terão acesso a materiais 
escritos (relatórios) adicionais, que fornecem informações importantes.  

Diariamente não haverá mais do que quatro lições e, após as lições, será feito um exercício em grupo ou 
simulação. Tal como nos exercícios e/ou simulações na sala, o trabalho nocturno é utilizado para ajudar 
os formandos a familiarizarem-se com as questões e tópicos-chave debatidos durante as lições. Cada lição 
não será superior a 45 minutos, pois chegou-se à conclusão que as pessoas sentem alguma dificuldade em 
manterem a concentração em períodos superiores a este.  

Todas as lições, simulações e exercícios serão acompanhados por uma componente prática destinada 
aos formandos. As componentes práticas das lições incluem vários ‘pontos auxiliares de memória’ 
realçados. Estes pontos auxiliares de memória referem-se aos pontos principais da lição. 

O trabalho nocturno será revisto diariamente. Os formandos serão aconselhados a tomar nota de todas 
as questões que possam ter sobre o material da lição, de modo a que elas possam ser respondidas durante 
a sessão de revisão do trabalho nocturno do dia seguinte. 

Na componente de terreno do curso, as informações aprendidas no trabalho da sala de aula são 
utilizadas para realizar um estudo da comunidade. Os estudos da comunidade são baseados nas estadias 
no terreno em aldeias, onde as informações são recolhidas de acordo com o funcionamento da aldeia. As 
razões para a recolha de informações e a forma com que essas informações são recolhidas, constituem o 
objectivo principal da componente da sala de aula do curso. 

Os estudos da comunidade são baseados numa abordagem concebida pelo projecto da AMAC. As 
componentes principais destes estudos são as seguintes: Revisão do material escrito existente, 
observações, entrevistas em grupo ou individuais e inquérito. Cada estudo tem um tempo estimado de 
duas semanas. Durante este tempo, os formandos ficarão a residir na aldeia que estão a estudar. É muito 
importante que os formandos tenham uma base teórica forte antes de irem para o terreno. O que é 
ensinado durante a componente de sala de aula do curso será a chave para se conseguir fazer um bom 
estudo. É importante ter em mente que a realização de um estudo não está limitada às seguintes 
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orientações habituais sobre a forma como fazer observações, entrevistas ou inquéritos; em vez disso, é 
necessário que cada formando entenda as razões do estudo, bem como os seus objectivos e bases 
principais, de modo que os formandos sejam capazes de se adaptarem às exigências imprevistas no 
terreno e que os erros graves sejam evitados.  

Através de todo o curso, é importante que o processo de aprendizagem seja interactivo. Espera-se que 
os formandos contribuam activamente para o debate. Todos os formandos têm uma substancial 
experiência no terreno e, deste modo, poderão apresentar exemplos e ilustrações dos tópicos da lição a 
partir das suas próprias experiências. É esperado que, após a conclusão do curso, os formandos possam 
treinar outras pessoas nas suas próprias instituições sobre os tópicos relevantes. Assim, é muito 
importante o sistema de classificação. Os graus serão baseados num exame (60%), trabalho em grupo no 
terreno (10%), escrita de relatório de grupo (10%), trabalho individual no terreno (10%) e escrita de 
relatório individual (10%). O relatório de grupo será baseado no trabalho feito por cada equipa. Para se 
obter a aprovação no curso, é necessário um total de 75%. 

Os formandos também deverão ser instruídos sobre como realizar estudos da comunidade. Onde é que 
os estudos serão feitos? Como foram identificados os locais? Como serão as condições? Também deverão 
ser incluídas informações logísticas (por exemplo, dia da partida, equipamento necessário, precauções de 
segurança obtidas pela organização responsável pelo curso). 

Após o estudo da comunidade, será escrito um relatório baseado nas informações recolhidas, e os 
formandos farão um exame que se baseia em todo o material teórico do curso. Para escreverem o 
relatório, os formandos necessitarão de utilizar dois programas diferentes de computador: O Microsoft 
Word e o Microsoft Excel. Mais à frente no curso, os formandos receberão formação adequada sobre a 
utilização destes programas.  

Conclusão 
Agora que os formandos têm uma ideia mais clara sobre como o curso será realizado – incluindo o que o 
formador e os formandos esperam do curso – podemos continuar com as questões mais reais disponíveis. 
É muito importante ter em mente que as exigências aos formandos são muito elevadas e, deste modo, é 
muito importante que os formandos não fiquem para trás no trabalho nocturno e que assistam a todas as 
lições, excepto se forem feitas alterações especiais. Igualmente importante é que todos os formandos 
estejam informados sobre o seu estado de saúde. Ter um formando doente no terreno pode ser perigoso 
e/ou causar consideráveis contratempos.1 
 

                                                            
1 Nas áreas onde sejam comum a malária ou doenças semelhantes, deverão ser tomadas as precauções necessárias 

para assegurar uma boa saúde dos formandos.  
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Bloco 1: Introdução 

LIÇÃO C: A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO 

Notas para o Formador 
Através da experiência, chegou-se à conclusão de que é muito importante que os formandos entendam o 
seu papel. Deste modo, esta lição destina-se a fornecer-lhes uma justificativa relevante para o curso e, 
consequentemente, para a sua participação no curso. 

Lição 
Tem sido cada vez mais claro que, relativamente à avaliação do impacto, há a necessidade de criar 
capacidade ao nível do terreno se as organizações forem capazes de responder às exigências da HMA. 
Isto significa que o pessoal que trabalha na HMA deverá ser treinado em métodos de recolha de dados e 
avaliação do impacto em vários níveis, dentro da organização. A organização que coordena a HMA 
deverá ter uma ideia clara dos objectivos nacionais de um projecto e uma ideia geral das questões do 
impacto. Igualmente, também, os tomadores de decisões ao nível do operador – frequentemente os 
gestores de programas – necessitam de entender as ideias por trás da avaliação do impacto e como a 
avaliação do impacto pode ser realizada, para responder às necessidades da organização de acordo com a 
organização e as orientações dos dadores. No entanto, o trabalho não acaba aqui. Há também a 
necessidade do pessoal trabalhar em operações individuais para haver um claro entendimento das 
técnicas, ferramentas e conceitos de avaliação do impacto que podem ser utilizados para assegurar que o 
impacto seja alcançado. Se o pessoal ao nível do terreno não tiver estas aptidões, o potencial para a falha 
é consideravelmente elevado. Mais à frente no curso, os formandos verão como o processo da HMA pode 
falhar ao nível do terreno, mesmo se as pessoas de coordenação geral e a gestão organizacional 
escolherem as tarefas correctas. Este curso está concebido para as pessoas que trabalham ao nível do 
terreno (por exemplo, os supervisores de terreno). Apesar de ser verdade que nem todos os formandos 
estão numa posição de tomada de decisões nas suas organizações, eles podem vir a pertencer a uma 
equipa cujo trabalho seja o de recolha de informações sobre o impacto para os tomadores de decisões ou 
poderão trabalhar no terreno. De qualquer das formas, o conhecimento das técnicas de avaliação do 
impacto será a chave para o sucesso global de uma operação. Mais tarde, debateremos o papel dos 
formandos como pessoas a trabalharem na HMA. Debateremos, também, o modo como a conduta da 
HMA ao nível do terreno pode contribuir substancialmente para o sucesso ou fracasso de uma operação. 
O curso destina-se a aumentar o conhecimento dos formandos sobre como recolher sistematicamente 
dados, analisá-los e utilizá-los para melhorar as operações da HMA ao nível do terreno. A utilização 
efectiva das informações disponíveis é o desafio-chave. Deste modo, iremos dedicar um tempo 
considerável ao apoio teórico da avaliação do impacto.  

Através deste curso, uma variedade de diferentes mecanismos de recolha de dados – como inquéritos, 
entrevistas individuais, entrevistas em grupo e observações – será revista. Iremo-nos centrar no papel de 
cada método de recolha de dados e respectiva utilidade. Os formandos aprenderão o modo de 
desenvolverem ferramentas e de as utilizarem de um modo sistemático. Isto dará aos formandos uma 
ideia bem aproximada das ferramentas disponíveis e da sua complementaridade. 

Nós sabemos que a HMA tem impacto na macro-escala (grande) e micro-escala (pequena). Geralmente, 
existe uma alteração nas tarefas da HMA de macro para micro ao mesmo tempo que o processo de 
desminagem é desenvolvido ao nível do país. As macro- e micro-tarefas podem ser de elevada 
importância. Todas as tarefas necessitam de uma avaliação meticulosa. A relação entre as macro- e micro-
tarefas é uma questão que será abordada mais à frente no curso. 

No entanto, neste curso, através da utilização dos estudos da comunidade estamo-nos a centrar no 
micro-nível. Estamos a colocar os nossos esforços nas micro-tarefas porque a maior parte dos casos com 
que uma organização de HMA trabalhará será micro e porque todas as operações, ultimamente, têm um 
impacto ao micro-nível. Neste contexto, algumas das questões-chave são: O que acontece nas 
comunidades individuais que são afectadas por minas terrestres? Como podemos ter a certeza que o nosso 
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trabalho ao nível de uma comunidade individual é feito da melhor maneira possível? Evidentemente que 
já temos acesso às informações, porque estamos na área, mas necessitamos de encontrar maneiras de 
utilizar efectivamente essas informações. 

Conclusão 
O objectivo desta lição é de alertar os formandos sobre a necessidade de formar pessoal em vários níveis, 
dentro de cada estrutura organizacional. O objectivo é tornar evidente que o não estar numa posição de 
tomada de decisões-chave não significa que não se necessite de formação sobre a avaliação do impacto. 
Nas próximas lições, será elaborado o papel das pessoas que trabalham para organizações. 
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Bloco 1: Introdução 

LIÇÃO D: ALICERCES PRINCIPAIS 

Notas para o Formador 
A presente lição irá centrar-se nos dois alicerces principais do curso. É fundamental que estes dois 
conceitos sejam completamente compreendidos e que os formandos se questionem a si mesmos, de um 
modo consistente, se as acções ou respostas por eles avançadas não violam os ditos conceitos. Tal será de 
ajuda crucial no decorrer dos exercícios no terreno, bem como no futuro, quando os formandos 
regressarem ao seu trabalho nas organizações a que pertencem.  

Lição 
Conforme previamente referido, o presente curso tem por objectivo ensinar as diversas formas destinadas 
a concentrar os esforços da HMA nas comunidades afectadas por minas directamente afectadas por 
qualquer operação. Em suma, sempre que pensarmos nas actividades da HMA, iremos centrar a nossa 
atenção no modo como estas actividades se correlacionam com as comunidades afectadas. O conteúdo 
deste curso é muito importante para as actividades de desminagem. No entanto, mostra-se claro que os 
métodos abordados poderão ser igualmente úteis nas campanhas de sensibilização anti-minas ou na 
assistência às vítimas, bem como nos esforços mais latos em termos humanitários e de desenvolvimento. 
Ainda que as ferramentas habituais aqui apresentadas (como o inquérito de casa) sejam concebidas para 
utilização pelos operadores de desminagem, as ferramentas em si podem ser empregues para outras 
componentes da HMA, bem como para outros esforços humanitários. Além do mais, as informações 
recolhidas em estudos da comunidade podem ser úteis para outros projectos e organizações. 
Consequentemente, as organizações que levam a cabo os estudos da comunidade são encorajadas a trocar 
informações entre si de forma a fomentar a colaboração entre as diferentes componentes da HMA, bem 
como entre as diferentes pessoas da HMA e outras actividades humanitárias e de desenvolvimento. 

Este curso baseia-se em dois pilares conceptuais principais. Por conseguinte, é de grande importância 
que as duas ideias a serem debatidas aqui sejam devidamente compreendidas e interiorizadas por todos os 
formandos. Em jeito de ajuda, podemos sugerir que os formandos coloquem duas perguntas principais 
relacionadas com todas as áreas do seu trabalho: 

• Estarei a fazer algo que possa estar a causar algum tipo de dano? 
• Que podem as pessoas fazer sem mim e como é que as posso ajudar a fazer coisas que, actualmente, 

não são capazes de fazer sozinhas? 

As ideias-chave são as seguintes: 

• Não Causar Danos 
• Análise das Capacidades e Vulnerabilidades (ACV) 

Não Causar Danos 
Este conceito foi proposto por Mary B. Anderson, na sua obra de 1999, intitulada Do No Harm.2 O ponto 
principal aqui prende-se com o facto de que, mesmo quando o que se pretende é fazer o bem, podem ser 
causados danos. Por exemplo, uma determinada organização pode ir até uma aldeia para proceder à sua 
desminagem e, consequentemente, proporcionar ajuda, mas o uso que faz da água poderá levar à 
ocorrência de faltas de água e, logo, causar danos. Se reconhecermos que, apesar das boas intenções, o 
auxílio pode causar danos, temos, pois, de estar consistentemente cientes de todos os efeitos causados 
pela nossa presença e trabalho. 

                                                            
2 Anderson, Mary B, 1999. Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War. Boulder, CO: Lynne Rienner. 
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Um outro exemplo sobre como a desminagem pode, potencialmente, causar danos tem a ver com o facto de 
não serem tomadas medidas claras relativamente à posse das terras antes do início do projecto. Pode dar-se o 
caso de, após a conclusão da desminagem, surgirem conflitos no seio da comunidade em termos de quem tem 
direito a aceder e usar a terra já desminada. Um outro exemplo é quando o pessoal da desminagem contribui 
para a propagação do VIH/SIDA e de outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).  

Tal como em qualquer outro projecto humanitário, os esforços em termos de desminagem têm, 
claramente, por finalidade ajudar a população afectada sem causar qualquer tipo de danos. Porém, tal 
como os exemplos supra-indicados assim o demonstram, este não é automaticamente o caso. Por 
conseguinte, é de importância crucial que as organizações tomem as medidas necessárias para garantir a 
minimização dos efeitos negativos do projecto.3 

Análise das Capacidades e Vulnerabilidades4 

Este conceito baseia-se no reconhecimento de que as pessoas, independentemente das condições difíceis em 
que vivem, possuem sempre capacidades consideráveis. Durante muitos anos, as ‘avaliações das 
necessidades’ têm-se centrado naquilo que as pessoas não têm, em vez de se focarem naquilo que elas têm 
e garantir que a ajuda proporcionada venha complementar o que elas já têm. Por exemplo, se as pessoas de 
uma zona específica não se dedicarem à agricultura, tal pode dever-se ao facto de não possuírem sementes. 
Ora, a falta de sementes é a vulnerabilidade mas o acesso à terra, a disponibilidade das ferramentas e a 
aptidão para cultivarem constituem as suas capacidades. Neste caso, faria pouco ou nenhum sentido fornecer 
ferramentas às pessoas porque, apesar de tudo, elas continuariam sem poder cultivar. Do mesmo modo, seria 
demasiado fornecer-lhes ferramentas e sementes, na medida em que elas apenas necessitam destas últimas. 

A ideia subjacente a este conceito é que temos, obrigatoriamente, de reconhecer, em primeiro lugar, aquilo 
que as pessoas possuem em termos de recursos físicos e aptidões, capacidades intelectuais e recursos da 
comunidade organizacionais. Em segundo lugar, é importante analisar a forma como o serviço fornecido 
pode complementar aquilo que eles já têm. Além do mais, pode dar-se o caso de as comunidades possuírem 
aptidões que facilitarão o trabalho levado a cabo pelas organizações. Por exemplo, a comunidade poderá ser 
capaz de ajudar a limpar uma zona adequada para o campo de desminagem; os membros da comunidade 
podem ser empregues como guardas; as estruturas da comunidade – como as igrejas, as escolas e os líderes 
locais – podem ser utilizadas para divulgar informação entre a população local. No fundo, esta é uma 
questão bastante simples. Se uma pessoa tiver um braço partido, talvez precise da ajuda de alguém para a 
ajudar a transportar embrulhos. O fornecimento de uma cadeira-de-rodas mostra-se bastante inútil. A 
vulnerabilidade da pessoa é o facto de ter o braço partido; contudo, a pessoa continua a possuir uma série de 
outras aptidões, entre as quais a capacidade de andar.5 

Conclusão 
É de grande importância que cada um de nós avalie, de um modo consistente, as nossas próprias 
capacidades e vulnerabilidades. Além do mais, para assegurar efectivamente o nosso trabalho, sem 
causar danos, temos de estar a par das capacidades e vulnerabilidades da aldeia em questão. Se se 
lembrarem destes dois pontos principais, os formandos verificarão que os poderão ajudar no seu 
trabalho. Quando no terreno, ambas as perguntas devem ser colocadas de um modo consistente. 

                                                            
3 Sugere-se que, nesta altura, o formador induza o debate antes de passar para o ponto seguinte. Constatou-se que um 

debate neste momento pode ser desencadeado por questões relativamente gerais. Os formandos podem, por 
exemplo, ser solicitados a dar um exemplo do modo como, ainda que sem intenção, causaram danos a alguém ou 
a algo quando tentavam fazer o bem – por exemplo, regar demasiado uma planta e, consequentemente, matando-
a. Mostra-se importante que os formandos pensem naquilo que deveriam ter sabido de forma a impedir a 
ocorrência dos ditos danos. Após o fornecimento destes exemplos, os formandos podem ser solicitados a dar um 
exemplo de alguém que lhes tenha causado algum dano sem intenção. Os formandos devem pensar naquilo que a 
pessoa que lhe causou danos deveria ter sabido para impedir a ocorrência dos ditos danos. 

4 Anderson, Mary B. & Peter J. Woodrow, 1989. Rising from the Ashes: Development Strategies in Times of Disaster. 
Boulder, CO & San Francisco, CA: Westview. 

5 Para estimular o debate, sugere-se que sejam solicitados aos formandos exemplos das suas próprias capacidades e 
vulnerabilidades. Nesta fase, talvez o melhor consista em começar com exemplos extremamente simples – como 
a capacidade de conduzir uma bicicleta encarada como uma aptidão e a incapacidade de cozinhar encarada como 
uma vulnerabilidade. Posteriormente, o debate pode desenvolver-se de modo a incluir exemplos de capacidades e 
vulnerabilidades testemunhados por formandos nas aldeias onde trabalharam. 
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Bloco 2: Visão Geral da HMA  

LIÇÃO A: A HMA COMO PARTE DE UM MAIOR 
ESFORÇO HUMANITÁRIO 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é iniciar o desenvolvimento da noção de que as acções e objectos individuais no 
ambiente estão relacionados uns com os outros. É importante que os formandos entendam que, para eles 
fazerem um trabalho efectivo no terreno de desminagem, precisam de saber como essas minas afectam a 
população.  

Lição 
Primeiro, iremos explorar o que queremos dizer com contextualizar tudo em nosso redor – ou como os 
eventos nas nossas vidas estão relacionados com outros eventos ou coisas. Os eventos e os objectos não 
existem independentemente das razões ou finalidades. Por exemplo, ‘uma pessoa que foi atropelada por 
um carro’ é um evento, mas existem outros eventos que estão directamente relacionados com ele. A 
pessoa estava a correr pela rua sem prestar atenção? O condutor estava bêbedo? O conhecimento do 
contexto do evento ajudar-nos-á a explicar o que aconteceu e porquê, e a encontrar uma solução. Talvez o 
acidente nos leve a um semáforo ou a regras mais rigorosas em oposição com a condução sob 
embriaguês, etc.6 

Aqui, será revisto o modo como a HMA faz parte dos esforços de reconstrução transformativa pós-
conflito como um todo. Para isso, primeiro deve ser entendido o conceito de minas terrestres e as suas 
implicações num conflito. Podemos presumir que a utilização de minas terrestres tinha finalidades 
militares estratégicas ou tácticas. Quando nos centramos na questão ao nível da comunidade, o 
conhecimento da razão porque as minas foram colocadas será uma ajuda para entendermos o problema. 
Por exemplo, as minas terrestres podem ser utilizadas para impedir as pessoas de acederem à água ou à 
colheita de cultivos. Isto causará grandes problemas à vida das pessoas que vivem na área e pode ser um 
factor que contribua para a sua fuga. Estas tácticas são utilizadas quando o ‘inimigo’ também inclui uma 
população civil. Por outras palavras, as minas podem ter sido colocadas para impedir que a população 
faça as suas actividades diárias normais. Esta situação é frequente quando facções militares sentem, que 
dificultar ou tornar impossível a vida da população civil, os fará ganhar a guerra. Outro exemplo é quando 
as rotas de transporte, como as estradas principais, são minadas para evitar que o inimigo movimente as 
suas tropas e equipamento de uma área para outra. Ainda nalguns casos, as minas são utilizadas por 
soldados individuais ou por pequenos grupos de soldados para se protegerem do inimigo, quando se 
movimentam de uma área para outra. O impacto das minas terrestres também pode não ter qualquer 
relação com os fins militares que inspiraram a sua colocação. Um exemplo pode ser quando uma unidade 
militar coloca minas para evitar que uma instituição pública, como uma escola, seja atacada. Mais tarde, 
quando as forças armadas se retirarem da área, as minas que foram colocadas para proteger a escola serão 
um obstáculo à educação.  

O entendimento do papel das minas ajudar-nos-á a identificar o problema. Se as pessoas fugirem das 
minas, regressarão se as minas forem desactivadas? Se o acesso das pessoas à água estava impedido por 
minas, foi encontrada uma alternativa adequada? A alternativa é melhor do que a nascente de água 
anterior? Além disso, as minas terrestres e as suas implicações na situação de pós-conflito também deve 
ser entendida. A forma como as minas terrestres foram utilizadas durante a guerra terão implicações 
substanciais para o modo como as minas terrestres afectam o processo de pós-guerra. Por exemplo, as 

                                                            
6 Chegou-se à conclusão que, muitas vezes, os formandos têm alguma dificuldade em entender a ideia de ‘contexto’. 

Recomendamos que sejam utilizados exemplos para ilustrar o conceito de uma forma que seja perceptível para 
eles. Incite os formandos a relatarem eventos das suas vidas como, por exemplo, o seu primeiro emprego, e o 
modo como um evento está ligado a eventos passados e actuais nas suas vidas. Recomendamos que isto seja feito 
antes de passar para questões mais explícitas sobre a contextualização da HMA. 
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pessoas podem regressar às casas que habitavam antes da guerra? Como é que as minas terrestres 
impedem as pessoas de restabelecer o seu meio de vida normal? As rotas de transporte podem ser 
utilizadas com segurança? 

Se entendermos a importância dos dois pontos anteriores é fácil reconhecer a veracidade do terceiro 
ponto auxiliar de memória, que significa que a eliminação do impacto das minas terrestres requer mais 
do que a sua remoção física. Os objectivos da desminagem devem incluir os efeitos a longo prazo da 
remoção da mina terrestre. Por exemplo, se as minas terrestres impedem o acesso à água, mas se a bomba 
de água que está bloqueada por minas estiver partida, a remoção das minas terrestres não fornecerá água. 
Se as pessoas não puderem plantar os seus cultivos pelo facto de existirem minas terrestres, mas se não 
tiverem ferramentas nem sementes, elas continuam sem poder plantar depois do terreno estar limpo. Estes 
dois exemplos demonstram que a desminagem não faz, e não pode fazer, todo o trabalho. Para reconstruir 
um país, nós necessitamos mais do que desminagem. Pode ser necessário ter sementes, bombas de água, 
ferramentas e postos de saúde. Em muitos casos, as pessoas fogem de um conflito, mas isto pode não ser 
apenas devido à presença de minas terrestres. Portanto, precisamos de entender as razões que estão por 
trás do êxodo para determinarmos se a desminagem contribuirá substancialmente, ou não, para o regresso 
da população. Deste modo, é importante que a desminagem seja vista como parte do esforço e que seja 
devidamente planeada. Resumindo, se as minas em redor de uma bomba de água partida forem 
desactivadas, mas se não for tomada qualquer medida para reparar ou substituir a bomba, a desminagem 
não terá o impacto pretendido. 

Conclusão 
Primeiro, é importante entender as razões que estão por trás do problema: Porque é que as minas foram 
colocadas? Qual é o impacto das minas na vida actual das pessoas? Isto ajudará a realizar a tarefa de 
desminagem, dando uma primeira ideia sobre como as pessoas foram afectadas (por exemplo, estradas 
inacessíveis ou redução no terreno disponível para cultivo). Segundo, deve ser reconhecido que a 
desminagem só por si pode ser insuficiente para resolver o problema. Se as pessoas souberem como 
cultivar (aptidão), mas necessitarem de acesso a terreno agrícola e sementes (vulnerabilidades), a 
desminagem poderá ajudar à primeira vulnerabilidade, mas é necessário trabalho para responder à última 
vulnerabilidade. 
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Bloco 2: Visão Geral da HMA 

LIÇÃO B: A HMA E AS SUAS COMPONENTES 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é fornecer aos formandos o conhecimento das várias componentes da HMA e 
demonstrar-lhes que, muitas vezes, eles terão informações úteis para as organizações que trabalham 
noutras áreas, e vice-versa. O seu conhecimento deve-se ir formando relativamente às práticas da HMA 
como um todo, e eles devem ver a desminagem como uma parte de um complicado quebra-cabeças, onde 
o seu papel vai muito para além da simples remoção de minas. 

Lição 
O termo HMA foi concebido para realçar o facto de que são necessários vários tipos de actividade para 
responder às necessidades das pessoas afectadas por minas, e de que essas actividades necessitam de ser 
implementadas de um modo muito coordenado.7 

Advocacia é a ala da HMA que é principalmente ocupada com as políticas de minas terrestres –
principalmente com a identificação dos países, ratificação e defesa das leis internacionais que proíbem a 
utilização, produção, transferência e armazenamento de minas terrestres. As organizações não-
governamentais (ONGs) e a sociedade civil desempenharam um papel-chave no processo que levou à 
definição da Convenção de Minas Terrestres, a qual entrou em vigor em Março de 1999. Um objectivo 
importante da advocacia é o suporte construtivo para as actividades de desminagem. 

A campanha de sensibilização anti-minas8 destina-se a prevenir acidentes através da educação das 
pessoas relativamente às medidas preventivas que podem ser tomadas quando se vive em áreas afectadas 
por minas. Ela também educa as pessoas que vivem em áreas minadas sobre várias questões como, por 
exemplo, os cuidados primários às vítimas na eventualidade de acidentes. Algumas organizações que 
efectuam desminagens também são responsáveis pela campanha de sensibilização anti-minas mas, 
noutros casos, as organizações que realizam campanhas de sensibilização anti-minas não são as mesmas 
das que fazem a desminagem. 

A desminagem é, como o nome indica, a remoção física das minas terrestres. As organizações 
envolvidas na desminagem são, muitas vezes, responsáveis por todos os aspectos da desminagem, desde a 
demarcação do terreno minado até à devolução final das terras à comunidade. Nalguns casos, as 
organizações que realizam a desminagem também são responsáveis pela fiscalização das áreas que se 
suspeita estarem minadas. 

A assistência às vítimas é responsável por prestar assistência às pessoas que sofreram um acidente. 
Muitas vezes, isto implica o fornecimento de próteses, mas também inclui a reintegração das vítimas nas 
suas comunidades (incluindo actividades como, por exemplo, arranjar emprego) e assistência psicológica. 
De um modo geral, a assistência inclui a reintegração das vítimas de minas na sociedade, o que faz com 
que as vítimas contribuam para os seus próprios modos de vida. 

As organizações de HMA estão sob grande pressão para assegurarem que as suas operações tenham um 
impacto visível substancial ao nível do terreno. Estando de fora, podemos facilmente separar as diferentes 
componentes da HMA de modo que elas pareçam partes independentes mas, na realidade, não é este o 
caso. Com a excepção parcial da advocacia, todas as outras componentes respondem às necessidades 
directas das mesmas comunidades. De facto, a falta de esforços coordenados significa, muitas vezes, a 
duplicação do trabalho. A campanha de sensibilização anti-minas, a desminagem e a assistência às 

                                                            
7 Recomenda-se que sejam utilizados aqui exemplos de cada uma das seguintes actividades que sejam familiares para 

os formandos (por exemplo, o seu próprio país, a sua própria organização). Convide os formandos a darem 
exemplos de projectos que responderam às diferentes necessidades das comunidade em relação à HMA. 

8 Os trabalhos descritos em ‘campanha de sensibilização anti-minas’ têm tido, ao longo dos anos, vários títulos. O 
mais recente é Educação para a Redução do Risco de Minas (ERRM). No entanto, a campanha de sensibilização 
anti-minas é utilizada aqui porque é o termo mais comum. O formador pode utilizar o termo que for mais familiar 
para os formandos. 
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vítimas requerem informações sobre a comunidade antes de poderem prestar qualquer assistência. 
Portanto, mesmo que as organizações se centrem num determinado aspecto, devido ao facto da sua 
experiência se basear numa área específica, a aptidão para partilhar informações é essencial. 

As questões relevantes incluem: Quantas pessoas tiveram acidentes? Quantas ainda vivem na área? 
Quais são as principais actividades criadoras de rendimento? Existem instalações hospitalares nas 
proximidades? Há questões que, muitas vezes, necessitam de respostas para os esforços da campanha de 
sensibilização anti-minas, desminagem e assistência às vítimas. 

Conclusão 
É pouco provável que todos os formandos tenham experiência em todos os campos revistos 
anteriormente. No entanto, uma visão geral ajudá-los-á a entender os seus próprios papeis na HMA. Além 
do mais, é importante que se mantenham consistente e entusiasmadamente atentos às necessidades em 
todas as áreas da HMA. Os formandos podem, mais tarde, estar numa posição em que façam parte de um 
processo de recolha de dados e pode ser útil saber quem mais, na sua própria organização ou noutra, pode 
necessitar das mesmas informações.  

Leitura Suplementar 
Horwood, Chris, 2000. ‘Humanitarian Mine Action: The First Decade of a New Sector in Humanitarian 
Aid’, Relief and Rehabilitation Network Papers 23. London: Overseas Development Institute. 
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Bloco 2: Visão Geral da HMA 

LIÇÃO C: DA EMERGÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO – 
UMA REVISÃO DAS DIFERENTES FASES DA 
ASSISTÊNCIA E DOS SEUS PAPEIS 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é explorar o modo como um país pode recuperar gradualmente do conflito. Além disso, 
esta recuperação gradual pode ser substancialmente melhorada pelos operadores de desminagem que entendam 
os seus papeis como parte de um objectivo mais amplo. Há duas questões essenciais para se entender as 
implicações no mundo real da ilustração seguinte: Primeiro, de que não existem fases definitivas no mundo 
real. Segundo, com o tempo torna-se cada vez mais difícil determinar prioridades, apesar da identificação das 
prioridades adequadas continuar a ser a principal necessidade em todas as fases do processo. 

Lição9 
 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Objectivo geral Emergência Desenvolvimento a curto prazo Desenvolvimento a longo 

prazo 
Impacto principal por 
nível 

Nível nacional  
(Impacto de macro-nível) 

Nível regional (coordenação 
frequente com outras iniciativas de 
ajuda) 

Nível da comunidade  
(Impacto de micro-nível) 

Potencialidade de 
acidentes 

Alta Baixa Mínima 

Identificação do 
impacto 

Dificuldade baixa Dificuldade média Dificuldade alta 

 
Tabela 1: Definição da prioridade por fase da reconstrução pós-guerra (de Millard & Harpviken, relatório da PRIO 1/2000) 

A tabela acima realça algumas das características mais evidentes das diferentes etapas no processo de 
reconstrução pós-guerra. No entanto, existem algumas questões que devem ser relembradas: 

Primeiro, não há qualquer fase no senso definitivo. Um processo de reconstrução é fluído. Por outras 
palavras, as fases intercalam-se umas com as outras num processo em constante desenvolvimento. Pode-
se dar o caso de, por vezes, as fases se sobreporem, ou que algumas partes do país se movam mais 
rapidamente do que outras. Também pode acontecer que aspectos do processo de reconstrução estejam 
em fases diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, as actividades de desminagem podem estar numa fase 
de desenvolvimento a médio prazo, enquanto que os esforços com os cuidados de saúde estejam numa de 
desenvolvimento a longo prazo, ou vice-versa. 

Do mesmo modo, no contexto de impacto, é crucial relembrar que se tornará consideravelmente mais 
difícil identificar o impacto à medida que o tempo e a desminagem avança. Isto acontece porque é fácil de 
ver, por exemplo, que uma estrada que liga duas cidades principais é vantajosa para as pessoas, mas é 
mais difícil de entender o modo como uma comunidade pode ser afectada pela remoção das minas 
terrestres. A última questão necessita que estudemos o modo como as comunidades funcionam para 
entendermos como elas são afectadas pelas minas. 

Além disso, as tarefas de macro-impacto (grande) terão um impacto ao micro-nível (pequeno). Isto será 
sempre o caso, excepto se a área for desabitada ou não for utilizada por pessoas (Veja as fases 1 e 3). 

É também importante perceber a importância da reconstrução transformativa pós-guerra porque isto 
ajudará a entender o modo como as estratégias ou planos nacionais são criados. As organizações que 

                                                            
9 Recomendamos que a tabela seja utilizada como informação complementar para ajudar nos tópicos discutidos na 

ição. 
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trabalham em HMA responderão, muitas vezes, a estratégias nacionais, a planos criados pelo governo 
nacional ou através de um corpo de coordenação como um escritório das NU. 

A definição da prioridade da Fase 1 é, antes de mais nada, uma resposta à potencialidade elevada de 
acidentes. Um exemplo será uma área utilizada por pessoas deslocadas e não familiarizadas com o 
historial de minas nessa área. Outras tarefas realizadas durante a primeira fase podem ter um impacto 
elevado ao nível nacional (impacto de macro-nível), como é o caso de reabertura de uma central eléctrica 
ou de uma linha de água que serve uma grande parte da população, ou a estrada que proporciona um 
benefício geral considerável para o país em questão. A partir de uma perspectiva nacional, estas áreas são 
a chave para a transição para uma sociedade em paz. Na fase 1, a prioridade da desminagem é, muitas 
vezes, bastante simples e o seu impacto imediato é facilmente visível. Por outras palavras, a definição da 
prioridade da fase 1 é caracterizada pelo facto de necessitar de pouco ou de nenhum entendimento da 
dinâmica local para se ver o impacto potencial da desminagem. No entanto, a posse de informações sobre 
as comunidades pode levar a um fortalecimento do impacto, ainda nesta fase. 

A definição da prioridade da fase 2 centra-se na capacidade de desenvolvimento a curto prazo como a 
vantagem principal da desminagem de uma área. A potencialidade de acidentes é significativamente 
menor do que na fase de emergência. Por exemplo, as pessoas sabem aproximadamente onde estão as 
minas e tentarão evitar a utilização de uma área minada. No entanto, os acidentes podem, mesmo assim, 
ocorrer. Na desminagem da fase 2, o impacto principal tem tendência a ser ao nível regional. Geralmente, 
a desminagem está ligada a outros projectos de desenvolvimento suportados por outras organizações ou 
instituições que trabalham na área – por exemplo, uma escola ou hospital que será construído na área que 
tem minas terrestres. Na fase 2, a identificação da área como uma prioridade está muitas vezes ligada ao 
trabalho realizado por outras pessoas, como as iniciativas de desenvolvimento. 

A definição da prioridade da fase 3 está centrada no desenvolvimento a longo prazo. As tarefas 
seleccionadas nesta fase têm um potencial de acidentes mínimo ou nenhum porque as pessoas na área 
sabem onde estão as minas e desenvolveram modos de actuação, enquanto minimizam o risco dos 
acidentes provocados pelas minas. Por exemplo, as pessoas podem cultivar em áreas que estão mais 
afastadas da aldeia porque a terra mais próxima da aldeia está minada. Estas tarefas têm, apenas, impacto 
de micro-nível: O impacto da operação está, basicamente, limitada às pessoas nas proximidades da área 
minada. É importante manter em mente que, na fase 3, o grau de dificuldade na identificação do impacto 
das operações é, muitas vezes, elevado. É importante que esta situação seja relembrada porque o pedido 
de mais informações sobre uma aldeia para determinar o impacto não é o mesmo que não ter um impacto. 
A situação pode ser catastrófica se a desminagem não for realizada porque a agência falhou ao examinar a 
área afectada em suficiente detalhe e, portanto, não foi possível encontrar o impacto das minas terrestres. 
O facto das pessoas que vivem em áreas minadas encontrarem alternativas para minimizarem o seu risco 
não significa que não haverá impacto. Na realidade, o desenvolvimento pode depender da aptidão das 
pessoas a acederem a recursos que lhes estiveram indisponíveis durante longos períodos de tempo devido 
à presença de minas. 

Conclusão 
Nesta lição, a HMA foi contextualizada ao longo de uma linha de tempo. A aptidão para avaliar o país em 
que o diferente trabalho dos formandos assenta em termos desta linha de tempo ajudará a fornecer 
algumas características gerais de condições de trabalho dentro desse país. Por outras palavras, o tipo de 
recursos mais necessário dependerá da fase geral da reconstrução de pós-guerra no país. Por exemplo, o 
terreno será necessário para a deslocação dos refugiados na fase de emergência, mas isto pode não ser 
uma consideração importante posteriormente no processo de reconstrução. Do mesmo modo, os acidentes 
podem ser um bom indicador do impacto na fase de emergência, mas pode não ser assim tão bom 
indicador a longo prazo (Veja estudo do caso Nairoto, relatório da PRIO 1/2000).10 

Leitura Suplementar 
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 2. 
                                                            
10 Recomendamos que o debate seja induzido pelo exame das fases do país onde os diferentes formandos trabalham. 

Após isto, pode ser pedido aos formandos para darem exemplos de operações onde eles estiveram envolvidos e 
que as caracterizem numa determinada fase. É possível que algumas tarefas não se adaptem na fase em que 
deviam. Nesses casos, o debate deverá ser realizado no porquê da situação. 
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Bloco 3: Visão Geral Organizacional 

LIÇÃO A: ACTIVIDADES PÓS-DESMINAGEM 

Notas para o Formador 
Esta lição revê o papel do operador após a desminagem estar concluída. Pode parecer que esta lição está 
mais à frente do que devia, mas foi colocada aqui para ajudar os formandos a entenderem 
antecipadamente no curso que as responsabilidades de desminagem ultrapassam o que é muitas vezes 
assumido (por exemplo, para além da cerimónia de transferência de responsabilidades ou da conclusão da 
tarefa).  

Lição 

Qual É o Objectivo da Desminagem? 
Por princípio, o objectivo das organizações de desminagem é a remoção das minas o mais rapidamente 
possível e deixar a área. No entanto, isto levanta vários problemas. Primeiro, é importante reconhecer que 
a desminagem é uma iniciativa muito lenta e dispendiosa. Isto significa que é necessário definir etapas. 
Por outras palavras, é necessário definir prioridades. Isto também significa que todas as actividades de 
desminagem devem ser preparadas com objectivos definidos. As prioridades devem ser definidas de 
acordo com o impacto estimado que elas irão produzir. Em muitos casos, as actividades de desminagem 
podem alcançar mais objectivos do que aqueles que estavam inicialmente planeados. As operações de 
desminagem devem maximizar o impacto. A desminagem deve entender o seu impacto e, ao mesmo 
tempo, reconhecer e utilizar o mais possível as capacidades locais (ACV) e não ter efeitos negativos na 
população (‘Não Causar Danos’). 

A reapreciação do que é necessário da desminagem demonstra que o que acontece após a desminagem 
terminar é muito importante. Resumindo, isto implica ter a certeza de que o impacto se concretiza. Se, 
por exemplo, as pessoas não têm confiança no terreno e, por esse motivo, não o utilizam, o impacto 
esperado não será alcançado. Se o conflito surgir após a desminagem sobre quem deve obter o acesso ao 
recurso desminado, então foram causados danos à comunidade. 

Nestas condições, não é apenas importante controlar a operação durante a sua execução, mas o processo 
de aprendizagem a partir da experiência também se torna muito importante. Porque analisar as 
operações terminadas? Por exemplo, se as pessoas não tiverem confiança na desminagem, é importante 
saber o que é necessário fazer para aumentar a confiança. É ainda da responsabilidade da agência de 
desminagem fazer algo para assegurar que, no final, o impacto seja alcançado.  

Os formandos podem ficar surpreendidos pelo facto de terem que ir para a área e entender as suas 
necessidades. A continuação com a questão da confiança ajuda a clarificar esta questão. Se durante uma 
visita de pós-desminagem se concluir que as pessoas afectadas pelas minas não estão a utilizar o recurso 
que foi libertado pela desminagem, as organizações precisam de investigar o motivo porque tal está a 
acontecer. Este problema não tem uma resposta evidente. Muitas organizações que depararam com este 
problema optaram por enviar uma nova equipa de desminagem e iniciar uma nova operação a toda a 
escala. Mas este pode não ser um modo eficaz para assegurar que as pessoas afectadas utilizem o recurso. 
Se as pessoas não acreditarem na desminagem, uma nova equipa pouco pode fazer para resolver o 
problema. Porque é que as pessoas acreditam nalguma coisa? Que factores contribuem para a confiança? 
Esta é uma questão complicada que necessita de uma consideração minuciosa. 

Além disso, a compreensão do modo como as comunidades podem ser beneficiadas, ou não, a partir de 
uma operação dar-nos-á ideias para responder a problemas semelhantes no futuro. É importante relembrar 
que não há duas comunidades iguais e, deste modo, o que funcionou na comunidade X pode ou não ser 
relevante para a comunidade Y ainda que, de um modo geral, a experiência será muito importante na 
criação de uma resposta apropriada. 
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O reconhecimento de que o papel da agência de desminagem não termina com a remoção da última 
mina ou com a cerimónia de transferência de responsabilidades é muito importante. No entanto, é também 
muito importante ter em mente que, quanto maior o esforço para entender e trabalhar com a comunidade 
antes e durante a desminagem, maior a hipótese de não serem encontradas surpresas durante as visitas de 
acompanhamento. É muito importante que, a partir de agora, os formandos vejam que o seu trabalho 
também inclui eventos que serão efectuados após o fim da desminagem. 

Conclusão 
Esta lição centrou-se na necessidade de assegurar que os operadores de desminagem, e o pessoal que 
trabalha para eles, entendam a extensão do seu papel em referência a uma estrutura de tempo. Também 
mostrou a necessidade de investigar as razões por trás dos sucessos e das falhas, como um elemento 
crucial no aperfeiçoamento da HMA como um todo.11  

Leitura Suplementar 
Millard, Ananda S.; Kristian Berg Harpviken & Kjell E. Kjellman, 2002. ‘Risk Removed? Steps Toward 
Building Trust in Humanitarian Mine Action’, Disasters, Junho de 2002. 

                                                            
11 Recomendamos que o debate seja induzido pedindo aos formandos que relacionem a sua experiência, ou as 

experiências do operador para quem eles trabalham, com as visitas pós-desminagem e que apresentem 
conclusões. Se o impacto da desminagem não foi o esperado, os formandos deverão explicar qual o motivo 
porque isso aconteceu. Pelo contrário, se o impacto foi o esperado, os formandos deverão explicar as razões que 
eles atribuem ao sucesso da operação. 



26                                                                                                                                                                               Ananda S. Millard 

 

Bloco 3: Visão Geral Organizacional 

LIÇÃO B: RELAÇÃO AGÊNCIA–COMUNIDADE 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é alertar os formandos das características e modos essenciais de pensar e 
funcionar relativamente à comunidade. Isto é crucial ao nível do operador para a realização de uma 
operação com sucesso. 

Lição 
É importante ter sempre em mente que a principal razão da desminagem é ajudar as pessoas que estão 
afectadas pela presença das minas. Devemos ver o objectivo principal da desminagem como servir o 
grupo alvo. A partir desta perspectiva, devemos tentar fazer a desminagem do modo mais benéfico 
possível para as comunidades. O operador deve garantir, por exemplo, que a comunidade tenha confiança 
nas áreas desminadas e, deste modo, se sinta tranquila ao utilizá-las depois da desminagem terminar.  

A acção de servir os grupos alvo requer não só que as informações apropriadas estejam disponíveis para 
o operador, mas também necessita de flexibilidade e de adaptabilidade da parte do operador. Por 
exemplo: Onde, numa determinada comunidade, é que a desminagem deve ser primeiro efectuada (veja 
estudos do caso, Relatório da PRIO 1/2000)? Esta pode ser uma questão muito importante quando existe 
mais do que uma área minada. A resposta à pergunta virá, muitas vezes, dos próprios membros da 
comunidade, porque são eles que irão utilizar os recursos mais tarde. Isto significa que os operadores 
devem ser flexíveis e estar aptos a responder às necessidades da comunidade. Isto não significa que os 
operadores possam comprometer os padrões do seu trabalho. Ou melhor, é feita aqui referência para se 
ser flexível a adaptável à medida que as necessidades se vão alterando. Por exemplo, se uma mina for 
encontrada fora das margens do terreno minado, a aptidão do operador para formar uma pequena equipa 
para remover a mina pode ser de extrema importância. 

 Antes da flexibilidade e adaptabilidade dos operadores, é importante não esquecer que a resolução de 
um problema implica o entendimento do problema. É impossível curar uma pessoa doente se não 
conhecermos a doença. O mesmo é aplicado na acção contra as minas. É um facto que as minas terrestres 
são um problema mas, para podermos ajudar as comunidades afectadas pelas minas terrestres, os 
operadores necessitam de conhecer o modo como as minas afectam as vidas das pessoas das 
comunidades. O que é que as minas impedem as comunidades de fazerem? Como é que as vidas dos 
aldeões será melhor se as minas forem removidas? Muitas comunidades com minas terrestres têm vários 
outros problemas. É importante que as comunidades sintam que a operação de acção contra as minas é 
dirigida para os problemas que elas enfrentam. Se for este o caso, deverá existir um diálogo entre o 
operador e os aldeões para assegurar que os aldeões percebam a vantagem do esforço de desminagem. 
Este diálogo requer uma forte iniciativa da parte do operador porque, muitas vezes, as comunidades não 
pedem que as agências de desminagem expliquem a razão da sua presença ou o seu modo de trabalhar. As 
reuniões regulares com os membros da comunidade pode, por exemplo, ser crucial na obtenção de 
informações importantes da comunidade, mas também para fornecer informações à população sobre o 
progresso e planos da equipa de desminagem. 

No entanto, existem algumas questões que não devem ser esquecidas. Ter reuniões em e de si mesmo 
não significa que elas sejam úteis. Se ninguém assistir às reuniões, pouco pode ser conseguido. Ou, se 
ninguém participar activamente, o benefício também será pequeno. Se só assistirem às reuniões partes da 
população, os operadores podem perguntar porquê. Por exemplo, alguns membros da comunidade podem 
não pretender ir às reuniões com membros de outros grupos políticos ou religiosos. Nestes casos, os 
operadores necessitarão de determinar se existe alguma maneira para alterar esta situação, ou se devem 
ser efectuadas reuniões paralelas. Mais à frente no curso serão revistas as questões técnicas relacionadas 
com o modo como realizar com sucesso uma entrevista em grupo. As questões debatidas serão, então, 
também aplicadas às questões relacionadas com as reuniões bem sucedidas com a comunidade.  
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As organizações que trabalham na desminagem podem, também, recolher informações sobre como 
melhor se relacionar com a comunidade a partir de outras organizações que tenham experiência de 
trabalho na área, em questões relacionadas com a HMA ou outros esforços de desenvolvimento.12 

Conclusão 
O conhecimento das necessidades da comunidade é essencial. Isto permitirá que os operadores sejam 
flexíveis e adaptáveis às novas necessidades identificadas. Globalmente, estas características ajudarão 
consideravelmente a realizar uma operação com sucesso.  
 

                                                            
12 Recomendamos que o debate seja induzido pedindo aos formandos para descreverem as suas próprias experiências 

relativamente às comunidades onde eles trabalharam. Os métodos utilizados pelo operador são eficientes, e 
porquê? Estes métodos são sempre eficientes? Se não forem, porque é que estes métodos não funcionaram 
sempre? 
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Bloco 3: Visão Geral Organizacional 

LIÇÃO C: RELAÇÃO INDIVIDUAL–COMUNIDADE 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é alertar os formandos para o impacto que eles têm como pessoas, de modo a 
reconhecerem claramente que, fazendo parte de uma agência, eles são os seus representantes constantes. 
Quando o pessoal de desminagem vive com a comunidade, significa que eles estão sempre a trabalhar 
directamente na desminagem ou que estão a dar aos aldeões uma impressão do seu trabalho, através das 
suas acções e comportamentos fora do terreno minado. 

Lição 
Ao dizermos que o papel principal das organizações é responder às necessidades das comunidades, 
também deve ser reconhecido que as organizações são compostas por pessoas que devem entender o que 
isto significa. Os pontos aqui ligam-se directamente ao reforço da capacidade institucional e ao objectivo 
deste curso, como revisto na introdução do primeiro dia. 

Os desminadores são mais do que técnicos. De facto, as pessoas que trabalham para agências HMA – 
seja na desminagem, supervisão ou qualquer outra posição na operação – devem-se ver como algo mais 
do que técnicos altamente qualificados. Quando o pessoal de desminagem interage com as comunidades, 
obtém informações pelo mero facto de estarem a interagir. Um dos objectivos deste curso é mostrar a 
utilidade destas informações ao operador. No entanto, o primeiro passo, é de que o pessoal de 
desminagem esteja apto a ver os seus papeis como algo mais complexo do que efectuar ou supervisionar a 
remoção física das minas terrestres. 

A necessidade de entendimento ao nível do terreno não deverá ser subestimada. A definição de uma 
operação de desminagem não é uma tarefa simples. Ela requer bastantes informações e suporte logístico. 
Uma grande percentagem das informações necessárias vem da comunidade. Por exemplo: Onde é que o 
acampamento pode ser instalado? Qual é a rota de evacuação mais rápida? Nalguns casos, as áreas para 
os acampamentos e rotas de evacuação (pistas de aterragem ou estradas) necessitam de ser preparadas ou 
reparadas. Estas são algumas das tarefas que podem ser feitas em cooperação com a comunidade. Esta é 
uma questão não apenas de força de trabalho, mas também de posse e inclusão. As comunidades devem 
sentir que a agência está presente para ajudar e não para destruir os seus estilos de vida e casas. Também 
deve ficar claro aqui que o modo como o pessoal se comporta é uma componente muito importante no 
sucesso global das operações de desminagem. O impacto ‘individual’ do membro da equipa pode 
contribuir drasticamente para o resultado da operação. Em Nairoto (veja o Relatório da PRIO 1/2000), a 
comunidade teve relações muito boas com membros individuais da equipa, e isto foi muito importante 
para a confiança da comunidade na desminagem. 

 Se os aldeões sentirem que o pessoal de desminagem não estão a agir correctamente, os desminadores 
tornam-se hóspedes não desejados, o trabalho que eles fazem torna-se menos credível e o custo da sua 
presença torna-se demasiado alto quando comparado com as vantagens. É sabido que nalgumas áreas as 
organizações de desminagem foram acusadas de trazerem VIH/SIDA ou outras doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs). Nos casos onde essas acusações foram ouvidas, as comunidades tornaram-se 
críticas relativamente à presença dos desminadores. Estes problemas não devem ser ignorados; em vez 
disso, necessitam de acções construtivas, e deve ser levado a cabo um diálogo para resolver o problema. 
Quando são feitas alegações a uma organização, elas geralmente são baseadas no comportamento de 
algumas ou de muitas das pessoas que trabalham com a agência. Este é um bom exemplo sobre como o 
comportamento individual se torna num factor importante para o sucesso global de uma operação e que, 
novamente, reforça o ponto de que o pessoal não deverá ver a sua presença na aldeia limitada ao que é 
feito no terreno minado. É também importante mencionar aqui que o modo como os formandos se 
comportarem durante o estudo da comunidade influenciará o sucesso do estudo. Uma maneira simples de 
olhar para esta situação é através da análise das percepções pessoais das outras pessoas. Como é que estas 
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percepções ou ideias chegaram? Como é que estas percepções ou ideias influenciaram as relações com a 
pessoa em questão?13 

Conclusão 
Os formandos não deverão subestimar o modo como o seu carácter individual, comportamento e acções 
afectam a percepção que as comunidades terão deles e do seu trabalho na aldeia. É claro que o seu 
comportamento pode não afectar a sua competência técnica, mas pode afectar profundamente o sucesso 
de uma operação.  
 

                                                            
13 Recomendamos que seja pedido aos formandos para reflectirem nalgumas das suas relações pessoais e que dêem 

exemplos das razões que os levam a gostar e a não gostar de determinadas pessoas. Os formandos também 
deverão dar exemplos sobre como e porquê é que alteraram a sua opinião de gostarem para não gostarem, ou 
vice-versa. Estes exemplos servirão para ilustrar o modo como as pessoas avaliam outras pessoas em termos das 
suas acções e reacções. A questão final para este debate deverá ser: Porque é que os membros de uma 
comunidade afectada por minas apresentam diferenças? 
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 Bloco 4: Entender o Impacto Sócio-Económico  

LIÇÃO A: O QUE É O IMPACTO SÓCIO-ECONÓMICO? 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é dar um conhecimento muito vasto à questão do impacto. As lições anteriores 
centraram-se em questões individuais que devem ser analisadas durante a tentativa de avaliação do 
impacto mas, aqui, devem ser colocadas as bases. Recomendamos a utilização do exemplo de Nairoto 
(Relatório da PRIO 1/2000) para ilustrar o impacto social. 

Lição 
Muito pode ser dito sobre o impacto sócio-económico, mas o que deve ser reconhecido em primeiro lugar 
é que a presença das minas terrestres não é, só por si, o problema. O modo como as pessoas são afectadas 
pelas minas terrestres é que constitui o problema. Por outras palavras, as minas terrestres numa área que 
nunca irá ser utilizada por ninguém, onde ninguém vive e que ninguém visita, não é um problema grande. 
Por outro lado, as minas em áreas com grande actividade humana (ou vida selvagem) pode constituir um 
problema significativo. 

O nosso papel aqui é entender o modo como as minas terrestres afectam a vida das pessoas. Para fazer 
isto, precisamos de obter informações sobre o sistema social de uma aldeia. O objectivo deste curso é 
fornecer aos formandos as ferramentas que os irão ajudar nesta tarefa. As questões específicas que devem 
ser analisadas e o modo de utilização das ferramentas serão debatidos mais tarde. Aqui, no entanto, vamo-
nos concentrar em questões gerais. 

Todos nós somos membros de um sistema social. Os sistemas sociais afectam quase todas as 
actividades humanas. Quem é que as pessoas devem contactar quando se decidem casar? Que tipo de leis 
indicam o modo de comportamento das pessoas? Que tipo de punição sofrem as pessoas que não 
cumprem as leis? Como é que as pessoas podem adquirir terreno? Quando e onde é que as pessoas 
rezam? 

O entendimento do modo como um sistema social funciona ajudará as pessoas que não estão 
familiarizadas com este sistema de várias maneiras, como o modo de adaptação (regras a seguir), o que é 
que as pessoas podem fazer por elas (aptidões e vulnerabilidades) e como é que as pessoas podem receber 
informações. 

Na desminagem, os exemplos sobre como o entendimento de um sistema social ajudará os operadores a 
fazerem um melhor trabalho são ilimitados. Isto pode ajudar a encontrar as pessoas-chave que podem 
auxiliar a divulgar informações ou a melhorar a aptidão do operador para reconhecer o que é que as 
comunidades podem fazer por elas e como é que elas se podem mobilizar para ajudar a agência. A chave 
para este debate é o modo como as minas terrestres afectam o sistema social das pessoas. Os aldeões 
podem, por exemplo, não conseguir obter acesso a campos religiosos ou então as suas áreas de reunião da 
comunidade podem estar minadas. Aqui, a principal preocupação é como a remoção das minas pode 
afectar positivamente o regresso à vida normal, em termos de actividades sociais (veja estudo do caso 
Nairoto, Relatório da PRIO 1/2000).  

Além disso, as informações sobre o sistema económico de uma aldeia também são importantes. Tal 
como com os sistemas sociais, todos nós pertencemos a um sistema económico. De onde é que as pessoas 
obtêm os seus rendimentos? Como é que as pessoas procedem relativamente à sua subsistência e à das 
suas famílias? No caso das comunidades afectadas por minas, é importante entender como elas 
sobrevivem em termos económicos porque, frequentemente, o sistema económico é afectado pela 
presença de minas terrestres. Se o terreno agrícola estiver minado, se soubermos quem está apto a utilizá-
lo e em que circunstâncias, isso ajudar-nos-á a conhecer a importância da desminagem desse terreno. Do 
mesmo modo, a importância da agricultura para a comunidade também determinará a importância da 
desminagem dessa área.  
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Como É que as Minas Terrestres Afectam os Sistemas Social e/ou Económico? 
Esta é a questão-chave que irá permitir determinar o impacto sócio-económico das minas terrestres. 
Primeiro, é importante entender os aspectos económicos e sociais da comunidade. Em seguida, é 
importante entender como as pessoas se adaptaram à presença das minas e como é que as suas vidas 
melhoraram com a desminagem. Em muitos casos, é mais fácil ver o impacto económico, mas não 
devemos subestimar o modo como os ‘sistemas sociais’ das pessoas podem ser afectados pelas minas e o 
modo como a remoção das minas pode contribuir para a solidificação da paz. Quando um local onde se 
realizam rituais religiosos está minado, por exemplo, o impacto da desminagem pode ser muito 
significativo.  

Frequentemente, vários factores determinarão o impacto ao nível de uma comunidade. Na aldeia A, 
podem existir cinco locais de reza; portanto, a construção de um sexto pode não ser tão importante como 
para a aldeia B ter acesso ao seu reforço da administração. Na aldeia C, o terreno agrícola pode ser o mais 
importante porque a economia da aldeia assenta na agricultura, enquanto que o problema principal na 
aldeia D pode ser o acesso à água. Com informações tão limitadas, é impossível avaliar a aldeia onde a 
desminagem produzirá o maior impacto. É por este motivo que é importante ter um entendimento 
detalhado das aptidões e vulnerabilidades de cada aldeia, antes de uma avaliação. Por exemplo, no país X, 
pode haver uma escassez geral de água potável mas, na aldeia Y, pode haver água suficiente mesmo 
quando uma determinada nascente de água está minada.14  

Além do mais, é importante reconhecer que a identificação do impacto não significa a sua 
materialização. Se o terreno agrícola for desminado, mas se ninguém o utilizar por não haver confiança na 
desminagem, a operação atingirá um impacto zero. 

Conclusão 
É muito importante perceber que sem se entender os aspectos social e económico das comunidades onde 
o trabalho é realizado, é impossível determinar o impacto ao nível local. Este problema está directamente 
ligado à questão das aptidões e vulnerabilidades. O impacto ficará dependente de as minas terrestres 
provocarem uma vulnerabilidade na comunidade. O nível do impacto será determinado pela falta de 
alternativas apropriadas.  

Leitura Suplementar 
Relatório da PRIO 1/2000. 

                                                            
14 Sugerimos que seja pedido aos formandos para darem exemplos sobre como as várias comunidades onde eles 

trabalharam foram afectadas pelas minas. Do mesmo modo, também será interessante debater o que os formandos 
vêem como sendo os principais recursos necessários ao nível nacional ou regional. A comparação das 
informações dos seus exemplos individuais e das avaliações que eles fizeram sobre as necessidades nacionais e 
regionais, pode dar origem a um debate geral interessante. 
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Bloco 4: Entender o Impacto Sócio-Económico  

LIÇÃO B: IMPACTO DE MICRO- E MACRO-NÍVEL  

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é familiarizar os formandos com as diferenças entre os vários tipos de tarefas e 
ainda substanciar a necessidade de entender os requisitos da comunidade. Ilustre o impacto de micro- e 
macro-nível com o máximo de exemplos possíveis (veja o estudo do caso Nacala, Relatório da PRIO 
1/2000). 

Lição 

Impacto de Micro-Nível 
De uma forma muito simples, o impacto de micro-nível refere-se ao impacto que afecta apenas pequenas 
áreas como, por exemplo, uma aldeia. As tarefas de micro-impacto referem-se ao impacto obtido a partir 
da operação que afecta apenas a população da aldeia afectada. Como exemplos, podemos referir o acesso 
a uma bomba de água, a terreno agrícola para aldeões ou a um rio para pesca. 

Impacto de Macro-Nível 
O impacto de macro-nível refere-se ao impacto que afecta áreas grandes como por exemplo, uma estrada 
principal que liga duas cidades importantes, uma rota principal de transporte, uma linha de caminho-de-
ferro ou linhas eléctricas com necessidade de reparação. Em todos estes casos, a população afectada não 
ficará limitada aos que vivem próximo das minas; em vez disso, a operação de desminagem afectará todas 
as pessoas que utilizam ou que beneficiam das mercadorias e serviços que podem ser obtidos através do 
acesso ou utilização da área minada. 

Isto, no entanto, não significa que o micro-impacto seja menos ou mais importante do que o macro-
impacto. De facto, para as pessoas afectadas, a categorização do impacto (micro ou macro) terá pouca 
importância. Para as pessoas, o que interessa é o impacto que uma operação tem nas suas vidas. 

As macro-tarefas serão, muitas vezes, as primeiras as serem realizadas. Isto acontece porque elas têm 
impacto que tende a afectar o país como um todo ou grandes zonas do país. Após a cessação das 
hostilidades, o objectivo principal é o desenvolvimento de uma infra-estrutura do país, ou permitir que ele 
se desenvolva por si próprio, de modo a poder responder às necessidades da população. No entanto, as 
micro-tarefas são, também, de uma importância-chave. Numa sociedade onde a maior parte da população 
subsiste das actividades agrícolas, por exemplo, a possibilidade de cultivar é um objectivo ao nível 
nacional, mesmo que as tarefas individuais tenham apenas um micro-impacto. 

Como Podem os Dois Ser Combinados? 
Uma questão importante a lembrar aqui é de que o micro-impacto existirá em todas as tarefas de macro 
que sejam realizadas nas áreas povoadas. Por exemplo, a desminagem de uma estrada, que irá permitir o 
transporte de mercadorias e serviços entre duas regiões diferentes de um país, pode ter um efeito 
importante na economia nacional, mas também afectará as pessoas que vivem junto à estrada (Estudo do 
Caso Nacala, Relatório da PRIO 1/2001). 

O modo como caracterizamos uma tarefa (macro ou micro) tem pouca importância para a população 
afectada; No entanto, é muito importante que quem trabalha na tarefa entenda as implicações da 
categorização. No passado, muitas organizações que realizavam tarefas de macro-nível tinham pouca 
atenção ou entendimento da importância destas tarefas ao micro-nível. Esse procedimento evita que a 
maximização do impacto seja atingida e, assim, deve ser evitado. 
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Conclusão 
Nesta lição, foi fornecida uma visão geral sobre como as tarefas são categorizadas. O mais importante é 
que os formandos concluam que, mesmo quando estão a realizar uma macro-tarefa, o seu conhecimento 
da e cooperação com a comunidade é essencial.15 

Leitura Suplementar 
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 7. 

                                                            
15 Sugerimos que seja pedido aos formandos que descrevam as tarefas onde eles trabalharam e que as categorizem 

como micro e macro. 
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Bloco 4: Entender o Impacto Sócio-Económico  

LIÇÃO C: A DIFERENÇA ENTRE IMPACTO E 
RESULTADO 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é ilustrar a razão porque os métodos anteriores para avaliar o sucesso da 
desminagem – como os metros desminados ou o número de minas removidas – não são maneiras 
efectivas de medir o sucesso das operações. 

Lição 
Por vezes, é difícil de reconhecer que o que foi feito no terreno pode não ter o impacto esperado. A 
desminagem de terreno arável, por exemplo, não significa que ele será utilizado.  

Vamos assumir que são desminados 100x100 metros de terreno. No total, foram encontradas 25 minas 
anti-pessoais (AP) e 2 minas anti-tanque (AT). Aqui, o resultado pode ser apresentado como: 

• 100x100 metros de terreno (área desminada) e 
• 25 minas AP e 2 minas AT (dispositivos retirados). 

O impacto, no entanto, é o que faz a diferença real. O facto do terreno ser utilizado para melhorar a vida 
normal das pessoas é uma medição mais interessante. Se a desminagem desta área afectou directamente 
100 pessoas, podemos dizer que o impacto melhorou, de certa maneira, a vida de 100 pessoas, por 
exemplo através da abertura de uma terra de cultivo para 100 pessoas. 

Se, contrariamente, apenas foram encontradas duas minas AP e cinco minas AT, o resultado é inferior. 
Mas, se as 100 pessoas beneficiarem do terreno após a desminagem, o impacto será o mesmo. O interesse 
é melhorar a vida das pessoas. Isto significa que a medição dos resultados não é um bom indicador para o 
sucesso ou falha de uma operação de desminagem. 

Outra questão a considerar é a relação entre o impacto e as restrições. Se existirem três terrenos para 
serem desminados e se soubermos que o terreno minado A terá um maior impacto do que o terreno 
minado B, e que o terreno minado B terá um maior impacto do que o terreno minado C, mas que, devido 
à estação chuvosa, o terreno minado A não pode ser desminado agora e que o terreno minado B é, deste 
modo, desminado primeiro, isto reflecte uma restrição. No entanto, uma restrição não significa que o 
impacto do terreno minado A se torne inferior do que o do terreno minado B. Significa, simplesmente, 
que o terreno minado A é, de momento, inacessível. As restrições podem ser divididas em três tipos 
diferentes: organizacional (a organização não consegue realizar a tarefa), político (a tarefa não pode ser 
realizada por razões políticas) e ambiental (o tempo ou outras questões ambientais impedem a realização 
da tarefa). A questão-chave a lembrar aqui é de que as restrições organizacionais e políticas podem ser 
alteradas (mediação, negociação, garantia de segurança, etc.), enquanto que as restrições ambientais não 
são negociáveis. É importante entender as comunidades para se poder avaliar o impacto e, 
consequentemente, o sucesso. Além do mais, as restrições não alteram o impacto mas aumentam a 
dificuldade em realizar a tarefa. Relativamente às restrições, é essencial anotar a diferença entre as 
restrições organizacionais e políticas, por um lado, e as restrições ambientais, por outro – estas últimas 
podem ser minimizadas através da flexibilidade organizacional. Isto é essencial porque, no fundo, a 
principal preocupação das actividades da HMA é fornecer ajuda às comunidades mais gravemente 
afectadas antes de passar para as comunidades menos afectadas.  
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Conclusão 
Nesta lição, foram ilustradas as ideias de impacto e resultado, reiterando a necessidade de entender as 
comunidades afectadas. Além do mais, esta lição clarificou a relação entre o impacto e as restrições.16 

Leitura Suplementar 
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 2. 

                                                            
16 Ilustre, com o máximo de exemplos possíveis, a partir da vida diária. Atraia a atenção dos formandos com debates 

sobre o que é um impacto nas suas vidas, o que é um resultado e o que são as restrições. Peça aos formandos para 
darem exemplos de restrições e como estas foram resolvidas. Por exemplo: Se uma pessoa normalmente anda 
para ir trabalhar, mas se num determinado dia estiver a chover, a chuva torna-se na restrição porque a pessoa não 
quer ficar molhada. No entanto, se a pessoa decidir utilizar um guarda-chuva ou apanhar o autocarro, a restrição 
está resolvida. Mais tarde, mova o debate para as restrições deparadas na HMA e como elas foram resolvidas. 
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Bloco 5: Melhorar o Impacto Sócio-Económico 

LIÇÃO A: MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é familiarizar os formandos com a ideia de que existem sempre formas de 
obtenção dos impactos que vão para além das mais evidentes. Isto requer, no entanto, que as pessoas e as 
organizações sejam flexíveis e adaptáveis, e que entendam as aptidões e vulnerabilidades da comunidade 
onde trabalham. 

Lição 
Anteriormente, foi revista a questão da identificação do impacto. Ficou definido que a identificação do 
impacto potencial não significa, necessariamente, que ele se irá materializar. Por exemplo, se o inquérito 
de impacto identificar correctamente uma nascente de água como sendo essencial para melhorar a vida 
das pessoas mas, se após a desminagem as pessoas têm medo de a utilizar (elas têm pouca confiança na 
desminagem), o impacto será zero. 

Além disso, deve ser reconhecido que o inquérito de impacto não fornece todas as informações que 
podemos necessitar para uma operação com sucesso. Ele não fornece, por exemplo, informações 
detalhadas e específicas da comunidade sobre a confiança. Deste modo, após ter sido tomada a decisão de 
iniciar uma operação numa área, é necessária a recolha de mais informações. Os estudos da comunidade 
constituem uma das ferramentas que podem ser utilizadas neste sentido. Durante investigações adicionais, 
pode ser possível encontrar formas através das quais o impacto possa ser aumentado a partir do impacto 
originalmente identificado.  

Se for possível, faça mais do que aquilo que estava originalmente identificado ou maximize o impacto 
do trabalho de desminagem, planeando a operação de acordo com as necessidades da comunidade. A 
devolução de partes de um grande campo minado antes de ele estar completamente desminado ou o início 
num determinado campo minado que fornece importantes recursos ao nível da aldeia, são acções com as 
quais o operador pode melhorar a sua operação relativamente às necessidades da comunidade afectada. 

O reconhecimento de micro-impacto em macro-tarefas é um dos exemplos mais simples. Se uma 
estrada principal que tiver macro-impacto se destinar a ser desminada, pode ser criado micro-impacto 
adicional se o operador aumentar a confiança ao nível da aldeia, permitindo a utilização de pequenos 
caminhos que atravessam a área. O objectivo da tarefa continua a ser a desminagem da estrada. No 
entanto, a utilização destes pequenos caminhos cria impacto adicional no micro-nível. 

A aptidão para entender as capacidades e vulnerabilidades da comunidade também pode ajudar na 
identificação fácil dos caminhos com os quais o impacto pode ser maximizado. Os operadores podem, por 
exemplo, contratar pessoas locais para ajudarem a guardar o campo ou ajudarem a cozinhar e, deste 
modo, fornecer algum dinheiro aos residentes. Pode ser pedida às comunidades ajuda na reabilitação da 
estrada para evacuação e, deste modo, a organização pode transmitir as aptidões e ferramentas, de modo 
que a estrada seja mantida após a partida da equipa de desminagem.  

Há duas questões-chave para maximização do impacto. A primeira é que somente o impacto presumido 
mais evidente terá sido identificado antes da operação. Deste modo, à medida que os membros da 
operação se familiarizam com a comunidade, o impacto pode ser aumentado. A segunda é que qualquer 
operação de desminagem necessita de um substancial suporte logístico e operacional, o qual pode colocar 
a organização de desminagem numa posição para ajudar os aldeões em acções que não estão directamente 
relacionadas com a desminagem. A seguir é apresentado um exemplo desta situação: Durante um estudo 
da comunidade numa aldeia em Moçambique, os membros da equipa foram alertados para o facto de que 
os membros da comunidade necessitavam de andar 13 km para acederem a água potável. O mesmo 
aplicava-se à equipa durante a sua estadia na aldeia. Deste modo, a equipa decidiu oferecer aos aldeões a 
possibilidade de trazerem as suas vasilhas de água para o campo, de modo que a equipa as levasse de 
carro para a bomba de água e as devolvesse cheias. Esta situação exigiu um pequeno esforço extra da 
parte da equipa, mas foi uma grande ajuda para os aldeões. Claramente, o exemplo referido não ilustra a 
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extensão para a qual o impacto pode ser maximizado, mas ilustra a estrutura da mente requerida para 
maximizar o impacto. Outro exemplo, que demonstra o potencial para uma maximização do impacto mais 
substancial vem do estudo do caso Nacala, onde a tarefa era uma macro mas a comunidade que vivia na 
área podia beneficiar da desminagem. Durante a operação, foi feito pouco esforço para assegurar que a 
população considerasse a operação de desminagem como benéfica para as pessoas mas, se esta dinâmica 
comunidade–operador tivesse sido alterada, o impacto poderia ter sido muito facilmente maximizado.  

Visto que o objectivo das operações é ajudar as comunidades através do impacto dos esforços de 
desminagem, e visto que as organizações dependem do suporte dos dadores que estão empenhados em 
verem o impacto realizado, quanto mais se obtiver de uma operação melhor. 

Conclusão 
Esta lição apresentou o conceito de maximização do impacto. Este é um importante conceito que requer 
uma profunda consideração por parte da organização envolvida no trabalho. A aptidão para maximizar o 
impacto pode fazer uma diferença considerável no sucesso global de uma operação.17 

                                                            
17 Sugerimos que seja pedido aos formandos para darem exemplos, baseados nas suas próprias experiências, sobre 

casos onde o impacto tenha sido maximizado e como. Os formandos podem incluir exemplos da sua vida diária 
(por exemplo, eles têm que conduzir da cidade A para a cidade B; durante a viagem, decidem dar uma boleia a 
um vizinho; com esta atitude, eles aumentam o impacto da sua viagem). 
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Bloco 5: Melhorar o Impacto Sócio-Económico 

LIÇÃO B: O CICLO DO PROJECTO E A NECESSIDADE 
DE INFORMAÇÃO 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é apresentar aos formandos a ideia de que as informações para a HMA são 
necessárias a diferentes níveis. Além do mais, a recolha de informações necessita de diferentes aptidões, 
que estão ligadas ao tipo de informações necessárias. 

Lição 
A HMA, tal como muitos outros campos, necessita de informações válidas e fiáveis sobre o êxito de um 
trabalho que está a ser realizado. Isto inclui informações sobre questões óbvias (como ‘onde estão as 
minas’), bem como questões menos evidentes (como ‘quando os cultivos são plantados’). São também 
necessárias informações altamente técnicas (como ‘que tipos de minas foram deixados’) e informações 
menos técnicas (como ‘onde é que as vítimas das minas tiveram os acidentes e o que elas estavam a 
fazer’).  

O ciclo do projecto de desminagem pode ser dividido em três fases: pré-, durante e pós-desminagem. 
Todas as três fases requerem informações, tal como indicado pelos exemplos fornecidos. A fase de pré-
desminagem necessita de informações que tornem possível iniciar uma operação. As informações sobre o 
impacto esperado serão um ponto de partida para a definição de prioridades, e podem incluir um 
conhecimento profundo da comunidade afectada. As informações técnicas permitem a demarcação do 
terreno minado e as técnicas a serem utilizadas (manuais, mecânicas e/ou cães de detecção de minas). As 
informações logísticas permitem a definição do campo, a identificação das rotas de evacuação, e outras 
disposições práticas. Durante a operação, são necessárias informações para assegurar que a operação em 
execução esteja de acordo com o planeado, e para assegurar que não existam divergências entre o 
operador de desminagem e a comunidade. A fase pós-desminagem requer informações que tornem 
possível determinar o nível de sucesso da operação e aprender a partir da experiência e melhorar a 
desminagem no futuro. 

O modo como as informações são recolhidas é importante. Igualmente importante é reconhecer que o 
método utilizado para recolher informações variará de acordo com a tarefa: 

Os Dados Devem Ser Recolhidos de Forma a Responder às Necessidades Específicas 
A fiabilidade das informações é essencial. Durante os estudos da comunidade, é essencial encontrar 
pessoas que estejam aptas a responder de um modo fiável à necessidade de informações. As pessoas com 
conhecimentos específicos devem ser identificadas e abordadas.  

Primeiro, é importante perguntar qual é a tarefa e quais as informações necessárias. Se forem 
necessárias informações sobre questões técnicas, devem ser procurados recursos qualificados. O mesmo 
aplica-se para informações sobre o impacto e outras. O que é importante lembrar aqui é que existem 
várias maneiras de recolher dados, desde conversas com lojistas até inquéritos padrão, revisões de 
relatórios e entrevistas. Todos os métodos de recolha de dados têm pontos fortes e fracos e, por isso, 
devem ser cuidadosamente utilizados para responderem à tarefa a executar. As qualidades individuais dos 
diferentes mecanismos de recolha de dados são revistas mais à frente no curso. 

Do mesmo modo, é claro que são necessários diferentes tipos de informação em alturas diferentes. 
Dados diferentes em alturas diferentes são essenciais aqui. Quando são necessárias informações gerais 
sobre o impacto, pode fazer sentido realizar um inquérito de impacto. Mas, se forem necessárias 
informações detalhadas ao nível da comunidade, pode fazer sentido realizar um estudo da comunidade. 

Por exemplo, faz pouco sentido realizar estudos da comunidade a nível nacional. De facto, esta não 
seria a melhor maneira para empregar recursos. É importante ter em mente o objectivo de cada 
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abordagem e assegurar que as várias abordagens sejam utilizadas de acordo com o fim a que se destinam. 
Na acção contra as minas, existem abordagens que respondem às diversas necessidades de dados. Por 
exemplo, o inquérito de impacto é, muitas vezes, realizado a nível nacional e dá uma ideia do tipo de 
impacto que as minas terrestres têm no país e onde se supõe que estejam as minas. Por outro lado, os 
inquéritos técnicos lidam mais especificamente com um determinado terreno que se suspeita estar 
minado, reduzindo as áreas suspeitas, etc. Os estudos da comunidade estão concebidos para nos darem 
um conhecimento profundo sobre como as pessoas estão a viver e sobre como as minas terrestres afectam 
as suas vidas. Os estudos da comunidade também são úteis para avaliar como a comunidade vê a 
operação e para examinar o impacto da operação, enquanto a operação de desminagem está na aldeia e 
após a operação ter sido concluída. Tudo isto é importante para se poder responder às necessidades 
básicas das comunidades e para minimizar os efeitos negativos de uma operação. 

Quem Pode Recolher as Informações? 
Nós recolhemos informações todos os dias nas nossas vidas. No caso da acção contra as minas, a questão 
de quem recolhe as informações depende da fase em que as informações são necessárias. Basicamente, a 
equipa de inquérito, por exemplo, é ocupada apenas com a recolha de informações. Mas, no caso dos 
estudos da comunidade, a questão de quem recolhe as informações pode não ser tão evidente. O que deve 
ser entendido é que os operadores de desminagem estão numa posição muito boa, visto que muitos 
membros do pessoal estão frequentemente numa aldeia durante grandes períodos de tempo. Isto significa 
que a estadia do pessoal na aldeia pode ser utilizada como base para a recolha de informações. Pode 
acontecer que algum deste pessoal esteja a realizar entrevistas, reuniões de grupo ou inquéritos mas, 
mesmo se não estiver a executar estas tarefas, a sua presença na aldeia pode ajudar à recolha de 
informações valiosas para a organização. No entanto, a única maneira que o pessoal tem para recolher 
efectivamente dados para uma organização é se eles souberem o que procuram. Por exemplo, em muitos 
casos, os desminadores sabem que os aldeões não têm confiança na desminagem, mas eles não sabem 
quem pode estar interessado nas informações ou mesmo se as informações são importantes. Isto só pode 
ser alterado se o pessoal de campo que trabalha em organizações tiver um vasto entendimento sobre o que 
faz a desminagem e qual a sua utilidade.18 

Conclusão 
Esta lição centrou-se em questões gerais relativamente à necessidade de informações. É essencial o 
reconhecimento de que não só as fontes mas as maneiras de recolher os dados necessitam de corresponder 
ao tipo de informações requerido. Seguindo este raciocínio, a lição seguinte irá centrar-se nas abordagens 
que são actualmente utilizadas na HMA para satisfazerem as necessidades de avaliação do impacto. 
 

                                                            
18 Sugerimos que os formandos dêem exemplos sobre informações que tenham recentemente recolhido e que 

expliquem a utilidade dessas informações. Também podem dar exemplos de pessoas que eles possam ter 
abordado para obterem informações, mas devem explicar que tipo de informações foi necessário e porquê é que 
um determinado tipo de recurso foi escolhido como o mais apropriado (por exemplo, se eles estão doentes, 
visitam o médico e pedem-lhe conselhos). 
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Bloco 5: Melhorar o Impacto Sócio-Económico 

LIÇÃO C: ABORDAGENS PARA A AVALIAÇÃO DO 
IMPACTO 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é fornecer uma visão geral das abordagens mais proeminentes da avaliação do 
impacto: Regras Simples e Práticas, Análise Económica, Indicadores Compostos e Estudos da 
Comunidade. Sugerimos que apresentações adicionais sejam efectuadas por pessoas experientes nas 
abordagens individuais, como sugerido nas orientações do formador.  

Lição 
As quatro abordagens de avaliação do impacto mais proeminentes serão aqui revistas para darem uma 
ideia do tipo de ferramentas actualmente aplicadas. As diferentes abordagens aqui apresentadas variam 
substancialmente de umas para outras no tipo de informações que criam e na metodologia que empregam. 
É importante notar que cada abordagem tem prós e contras e que as várias abordagens se complementam 
umas às outras. O desafio é saber que tipo de abordagem deve ser utilizada, quando e para que objectivo. 

A Abordagem das Regras Simples e Práticas 
Numa altura ou noutra, a maior parte dos programas operacionais utilizou esta abordagem para definir 
prioridades e operações de planeamento. As ‘Regras Simples e Práticas’ descrevem um grupo de maneiras 
definido aproximadamente e muito vasto de avaliação do impacto, em vez de uma abordagem metodológica 
consistente e claramente definida. Frequentemente, o objectivo reside no tipo de área minada, tal como na 
distinção entre terreno agrícola, estradas e áreas residenciais. Este método opera, principalmente, 
presumindo que o conhecimento da utilização anterior principal da área minada dará uma indicação 
suficiente do impacto sócio-económico causado pela presença de minas. Além disso, os pedidos oficiais das 
organizações, como a NU ou uma ONG, podem ter um papel importante na definição de prioridades. A 
suposição é de que se outra organização solicitou a desminagem, o impacto está garantido. Ao mesmo 
tempo que é verdade que algum impacto das operações identificadas neste modo pode ser materializado, a 
aptidão do operador para se comprometer com a comunidade e maximizar o seu impacto pode permanecer 
limitada. A abordagem é muito simples nesta avaliação das necessidades da comunidade e podem-se, deste 
modo, perder questões substanciais. As Regras Simples e Práticas podem ser utilizadas para uma definição 
de prioridades iniciais numa fase de emergência. No entanto, o valor da abordagem diminui rapidamente em 
fases posteriores do processo de reconstrução pós-guerra.  

A Abordagem Económica 
A utilização da análise económica como uma ferramenta de avaliação do impacto no campo de ajuda e 
desenvolvimento não é nova. Geralmente, a abordagem económica é baseada na previsão do que será obtido 
a partir de um tipo específico de investimento, mais vulgarmente através da denominada Análise dos 
Custos–Benefícios (ACB). Esta abordagem centra-se, principalmente, nas questões económicas e não nas 
questões sociais. Ela é útil ao nível geral, mas é menos efectiva na resposta à necessidade de informações ao 
nível das comunidades afectadas. A abordagem económica provou ser útil na tentativa de avaliar o 
desempenho dos programas ao nível regional e nacional. A utilidade da abordagem manifesta-se 
principalmente ou no início ou após a conclusão dos projectos. A abordagem tem consideráveis pontos 
fortes, mas visto que ela tem tendência para ignorar as implicações sociais das minas terrestres, é mais útil 
quando complementada pelas abordagens que incluem tipos de impacto mais vastos. 
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A Abordagem do Indicador Composto 
Actualmente, a abordagem mais utilizada ao nível global é o Inquérito de Impacto de Nível Um (IINU) 
desenvolvido pelo Survey Action Centre (SAC), um consórcio de ONGs e de organizações das NU. Esta 
abordagem começou a ser vista como o método padrão internacional da avaliação do impacto. A 
metodologia IINU utiliza um sistema de inquérito em grupo voltado para as comunidades afectadas. Na base 
deste inquérito, o impacto é avaliado de acordo com um número de categorias pré-definidas, incluindo o 
número de acidentes, presença de minas e artilharia não explodida (ANE), e com os recursos-chave de 
acesso bloqueado. As categorias são padrão e permitem a comparação fácil entre as comunidades alvo de 
impacto dentro do mesmo país. Esta é a maior vantagem aquando da definição de prioridades. O valor 
atribuído às diferentes categorias pode ser alterado de acordo com as necessidades previstas no país em 
questão. De um modo geral, o IINU tornou-se a base para os inquéritos iniciais de impacto na HMA. O 
inquérito é mais útil nas fases iniciais dos programas porque as informações que ele fornece são gerais e 
permite a criação de um plano nacional. A desvantagem desta abordagem, tal como as outras duas atrás 
mencionadas, é a sua falta de aptidão para se adaptar às necessidades específicas das comunidades. 

A Abordagem dos Estudos da Comunidade 
Esta abordagem é o objectivo do presente curso e, por isso, aqui pouco será dito sobre isso. 
Principalmente, o objectivo é a avaliação do impacto das minas terrestres ao nível das comunidades. Ela 
pode ser utilizada antes, durante ou após uma operação. No entanto, a própria metodologia necessita de 
ser adaptada em conformidade. A desvantagem da abordagem é que consome tempo e é difícil de aplicar 
numa grande escala, como o mapeamento de todas as comunidades afectadas por minas num grande país. 
A partir desta perspectiva, é um bom complemento para as abordagens acima mencionadas. 
 

Alguns outros sistemas também serão mencionados. Primeiro, o Sistema de Gestão de Informações para 
Acção Contra as Minas (SGIAM) é um programa de computador para a gestão de dados na acção contra 
as minas. Ele foi desenvolvido pelo Swiss Federal Institute for Technology e é gerido pelo Geneva 
International Centre for Humanitarian Demining. O SGIAM permite a compilação e a análise dos dados 
recolhidos. Ele foi criado para satisfazer as necessidades do IINU e, por isso, é mais adequado para essa 
abordagem. No entanto, as informações dos estudos da comunidade ou de outras abordagens também 
podem, em princípio, ser introduzidas no sistema. 

A Task Impact Assessment (TIA) foi desenvolvida por Sara Sekkenes enquanto trabalhava no programa 
Norwegian People’s Aid (NPA) em Angola. O sistema tem sido utilizado por outros programas da APN. 
A TIA permite que o pessoal de gestão das organizações que trabalham na HMA assegure que elas 
respondam aos factores essenciais, como a capacidade organizacional, a coordenação e as necessidades 
das comunidades. O sistema não fornece orientações de recolha de dados, mas serve como uma rede de 
segurança para assegurar que as decisões para a realização de operações não sejam tomadas quando os 
recursos não estão disponíveis; que esforços relevantes de coordenação com organizações relevantes se 
realizem; e que as operações não comecem sem uma consulta profunda à comunidade. Relativamente à 
última situação, os estudos da comunidade podem facilmente satisfazer os requisitos para as informações 
e diálogo efectuados pela TIA. 

Conclusão 
É importante que os formandos estejam alertados para o facto de que existem outros métodos que não estão 
abordados neste curso, mas que preenchem um papel importante no mundo da HMA. É importante ter uma 
ideia do que cada abordagem pode oferecer, bem como das suas falhas individuais, de modo que a 
abordagem adequada possa ser utilizada quando for necessário.19 

Leitura Suplementar 
Relatório da PRIO 1/2001, capítulo 2. 
                                                            
19 Sugerimos que seja pedido aos formandos para partilharem experiências profissionais com os métodos de recolha 

de dados mencionados ou outros. Isto deverá dar origem a um debate sobre como e porquê foram utilizados os 
diferentes métodos no terreno e sobre a sua eficácia.  
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Bloco 6: O Processo de Desminagem 

LIÇÃO A: A NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO –  
ANTES DA DESMINAGEM SE INICIAR 

Notas para o Formador 
A ideia de que a recolha de dados pode e deve ser um processo contínuo foi proposta ao longo de todo 
este curso. No entanto, para fins de clareza e exemplificação, as necessidades de recolha de dados do 
processo de desminagem foram divididas em três partes: Informações requeridas antes da desminagem 
começar, durante a realização da desminagem e após a conclusão da desminagem. Todos os estudos da 
comunidade no Relatório da PRIO 1/2001 são exemplos de comunidades que foram estudadas antes da 
desminagem ter sido efectuada. 

Lição 
Está claro que necessitamos de informações em várias fases do processo de desminagem. A posse das 
informações antes de um processo de desminagem se iniciar foi considerada essencial. A definição de 
prioridades é um factor muito importante para o sucesso das operações. Para isso, as ferramentas como o 
IINU, abordadas anteriormente, podem ser eficazes. No entanto, a abordagem do estudo da comunidade 
poder ser utilizada para ajudar na definição de prioridades, quando se torna difícil distinguir o impacto 
das minas terrestres em diferentes aldeias que parecem idênticas. Isto pode ser particularmente o caso 
quando o processo de reconstrução pós-conflito atingir a fase três. Além do mais, quando as aldeias são 
afectadas por mais do que um terreno minado, as informações recolhidas na abordagem do estudo da 
comunidade podem ajudar a determinar qual o terreno minado que deverá ser desminado em primeiro 
lugar, para permitir que a população da aldeia aceda aos recursos que mais necessita, da forma mais 
rápida possível.  

Os estudos da comunidade também podem ser utilizados para determinar se a desminagem deve ser 
realizada numa área que não estava previamente na lista de prioridades, mas onde as condições se 
alteraram após o inquérito inicial. Por exemplo, após as inundações no norte de Moçambique (2001), foi 
pedida a uma organização de desminagem para realizar uma desminagem de emergência numa 
determinada área, para permitir a recolocação das pessoas deslocadas. Devido aos custos e tempo 
envolvidos na desminagem, foi decidido com bom senso avaliar se a área identificada era, de facto, a 
melhor para recolocar as pessoas deslocadas e se a desminagem poderia tornar a área segura a tempo de 
viabilizar a recolocação.  

Além disso, necessitamos também de informações sobre aspectos técnicos, como a localização das 
minas terrestres. Os aspectos técnicos do lançamento de uma operação incluem a demarcação dos campos 
minados, informações sobre os tipos de minas, etc. A abordagem do estudo da comunidade não está 
concebida para responder a estas necessidades. No entanto, os estudos da comunidade podem auxiliar a 
identificar as pessoas ao nível da comunidade que possam dar uma grande ajuda relativamente aos 
assuntos técnicos (por exemplo, antigos soldados, pessoas envolvidas na colocação das minas). 
Relativamente a outras questões de planeamento – como questões de transporte, instalações médicas ou 
preocupações de segurança – os estudos da comunidade podem fornecer alicerces válidos. 

Redução do potencial do impacto negativo (Não Causar Danos), um conceito examinado anteriormente 
neste curso, coloca o nosso objectivo nos efeitos negativos da operação de desminagem. A aptidão para 
evitar os danos depende de se ter as informações adequadas antes da operação começar, informações que 
também podem ser recolhidas através da utilização dos estudos da comunidade. O conhecimento de quem 
pertence a terra ou a quem será distribuída a terra depois de desminada é essencial para evitar o potencial 
impacto negativo. Uma questão a reter é de que a desminagem humanitária não deve ser realizada para 
fins comerciais, por exemplo. Mas, para se saber a quem pertence a terra, não basta ficarmos por aqui. 
Numa determinada comunidade, apenas algumas famílias podem ter sido afectadas pela desminagem ou 
pode não ser claro quem é o proprietário da terra em questão. Isto não significa, necessariamente, que a 
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desminagem não possa ser realizada, mas que deve ser prestada uma grande atenção de modo que os 
conflitos da comunidade não se agudizem após a desminagem ter sido concluída. 

Além disso, necessitamos de bastantes informações para ajudar ao lançamento de uma operação. Por 
exemplo, é necessário fazer um acordo com a população para estabelecer onde pode ser definido o campo 
de desminagem, onde os desminadores podem obter água, etc. Estes factores podem ter uma ligação 
directa com o segundo ponto (redução do potencial do impacto negativo). A possibilidade de utilização 
das aptidões locais – por exemplo, na limpeza da área do campo ou pela contratação de guardas – também 
deve ser analisada nesta fase. É crucial estabelecer um diálogo com a população afectada antes do 
lançamento da operação. Enquanto todos estes pontos se referem, especificamente, ao diálogo e acordos 
entre o operador e os aldeões, eles devem ser firmemente baseados no conhecimento profundo das 
condições na aldeia. Por padrão, os operadores tendem a manter um poder considerável. Os aldeões 
podem, muitas vezes, ver o diálogo com os operadores como exigências, onde a sua única opção é 
concordar com uma sugestão ou fornecer uma sugestão que não pode ser vista como negativa ou como 
um impedimento ao trabalho do operador. Além do mais, pode acontecer que os aldeões não entendam as 
implicações dos pedidos que são feitos pelo operador. O acesso à água, para voltar a um exemplo 
anterior, fornece uma boa explicação. Pode também acontecer que os aldeões aceitem que o operador 
utilize a nascente de água local, porque não se sentem à vontade para recusar e porque não entendem as 
implicações de tal pedido. Isto aponta, claramente, para o facto de que o operador deve ter um 
entendimento básico do modo de funcionamento da comunidade e das aptidões e vulnerabilidades que 
ditam a vida da comunidade, antes de se iniciar um diálogo ou de se efectuarem acordos. Tal como com a 
posse das terras, pode ser efectuada uma ilustração semelhante. O operador necessita, em primeiro lugar, 
de entender o sistema de possa da terra antes de ter a certeza que qualquer acordo a efectuar é válido. O 
lançamento de uma operação requer substanciais acordos e cooperação entre o operador e a comunidade 
afectada, mas é pouco provável que estes sejam eficientes ou mesmo vinculativos se o operador não tiver 
um conhecimento profundo do modo de funcionamento da comunidade. Aqui, novamente, a abordagem 
do estudo da comunidade pode ser uma ferramenta útil para o operador. 

Conclusão 
Evidentemente que são necessárias mais informações do que as aqui especificadas. No entanto, ao nível 
básico, e relativamente ao impacto, é importante que a comunidade e o operador desenvolvam, desde o 
início, uma abordagem de entendimento e cooperação mútuos para o trabalho a realizar. Isto será uma 
ajuda considerável na definição de prioridades, na redução do potencial do impacto negativo e no 
lançamento de uma operação; no entanto, para isto funcionar eficazmente, o operador necessita de 
substanciais informações.20 

                                                            
20 É proposto que o debate seja induzido pedindo aos formandos para darem exemplos, com base nas suas próprias 

experiências, nos quais eles esboçam o tipo de informações que lhes estava disponível antes da desminagem ter 
sido iniciada, e que expliquem como é que estas informações foram utilizadas e úteis para eles. 
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Bloco 6: O Processo de Desminagem 

LIÇÃO B: A NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO – 
DURANTE A DESMINAGEM 

Notas para o Formador 
Nairoto e Nacala (Relatório da PRIO 1/2000), juntamente com Bandua (Memo 6 da AMAC), são 
exemplos de estudos da comunidade realizados durante a desminagem. 

Lição 
Nos casos onde não foi alcançado qualquer impacto por uma operação, foi muitas vezes assumido que a 
avaliação original do impacto estava incorrecta. Este não é necessariamente o caso. O facto do impacto 
potencial ter sido identificado não significa que a operação produza um impacto. 

Por isso, a garantia do impacto através da operação torna-se a chave para o sucesso. Para dar um 
exemplo simples, pode ser dito que uma aldeia onde as pessoas precisam de andar longas distâncias para 
cultivarem, poderia beneficiar se a terra de cultivo nas proximidades da aldeia fosse desminada. No 
entanto, se as pessoas não se sentirem confiantes em que as minas foram removidas, continuarão a andar 
longas distâncias em vez de utilizarem as áreas que elas acreditam não serem seguras. Isto significa que o 
operador deve entender a reacção da comunidade à presença da desminagem e ao trabalho efectuado por 
ela. O reforço da confiança na desminagem é um factor essencial para assegurar que os recursos 
bloqueados pelas minas, como anteriormente identificado pelo IINU, por exemplo, sejam utilizados após 
a conclusão da desminagem. Para reforçar a confiança, o operador deve ter um claro e firme 
entendimento da dinâmica da comunidade. Este tipo de informações pode ser obtido através da utilização 
da abordagem do estudo da comunidade. Além do mais, o operador deve analisar os potenciais problemas 
assim que eles surgirem. Isto refere-se directamente à presença de uma equipa de desminagem e não está 
necessariamente ligado ao impacto previamente identificado. Por exemplo, se o comportamento de um ou 
mais dos membros do pessoal de desminagem levar ao descontentamento ao nível da comunidade, como 
revisto na Lição C do Bloco 3, o operador deve dar uma resposta rápida. Isto significa que o operador 
deve ter informações consistentes e fiáveis sobre a percepção da comunidade relativamente à equipa de 
desminagem. Estas informações também podem ser obtidas através da utilização da abordagem do estudo 
da comunidade. 

Além do mais, a maximização do impacto, um conceito revisto anteriormente, também deve ser um 
objectivo da desminagem. Isto significa que é possível aumentar o impacto identificado pelo inquérito 
original, mas apenas se o operador tiver informações substanciais sobre o funcionamento da comunidade. 
Por exemplo, pode acontecer que as minas estejam a ser removidas para permitir a construção de uma 
linha eléctrica. No entanto, as pessoas que vivem na área também podem beneficiar do facto de se 
deslocarem pela área desminada. Nestes casos, as organizações devem-se assegurar de que as 
comunidades locais também vejam a desminagem como uma acção directamente relevante para as suas 
vidas. Outra maneira com que uma organização pode aumentar o impacto positivo da sua presença é 
fornecendo ajuda de pequena escala à comunidade, como o transporte para uma emergência, uma 
assistência médica ou fornecimentos de água. Tudo isto requer o conhecimento da comunidade e um forte 
compromisso por parte do operador para agir de acordo com as informações recolhidas. 

Acima de tudo, é sempre importante ter em mente que o objectivo da operação é melhorar a qualidade 
de vida da população afectada. A acção de assegurar que os objectivos sejam cumpridos não é uma 
tarefa fácil. É essencial reconhecer que o objectivo do operador não é a simples remoção das minas 
terrestres. Os operadores devem proceder deste modo sem causarem danos (Não Causar Danos), ao 
mesmo tempo que devem reconhecer e utilizar as aptidões disponíveis da comunidade (Análise das 
Capacidades e Vulnerabilidades), assegurando que o impacto se concretize e tentando maximizar esse 
impacto. Para isso, os operadores devem reconhecer a necessidade das informações através da operação, 
bem como efectuar um controlo consistente. A recolha de informações ao longo de uma operação, e a 
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adaptação às alterações das necessidades e dinâmicas presentes ao nível da comunidade são essenciais 
para o sucesso a longo prazo.  

Aqui, é também importante notar que a recolha de informações através do processo de desminagem 
pode ajudar os trabalhos de outras organizações. Podemos também chegar à conclusão que é necessária a 
campanha de sensibilização anti-minas ou a assistência às vítimas, e que o operador pode contactar as 
organizações relevantes. Além disso, pode também acontecer que as informações recolhidas por um 
operador sejam úteis para organizações que trabalham noutros sectores de assistência. Relativamente à 
recolha de informações durante o processo de desminagem, é importante reconhecer que as operações de 
desminagem estão numa posição muito privilegiada, visto que o pessoal que trabalha na desminagem 
precisa de ficar, muitas vezes, na aldeia durante longos períodos de tempo. Se o pessoal estiver 
adequadamente treinado, as informações podem ser recolhidas com um pequeno esforço ou mesmo sem 
qualquer esforço. No entanto, para as informações serem úteis, elas devem ser recolhidas de um modo 
fiável. As ferramentas específicas de recolha de dados são revistas posteriormente neste curso.21 

Conclusão 
Acima de tudo, é muito importante reconhecer que a recolha de dados através do processo é necessária 
para assegurar o sucesso. Isto inclui a garantia do impacto, a maximização do impacto e assegurar que os 
objectivos sejam cumpridos. Estas necessidades operacionais podem ser cumpridas pela utilização da 
abordagem do estudo da comunidade para a recolha de dados.  

Leitura Suplementar 
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 2. 

                                                            
21 Sugerimos que seja pedido aos formandos para darem exemplos de informações que eles tenham obtido pela 

simples estadia numa aldeia, a utilidade dessas informações e como elas foram tratadas. 
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Bloco 6: O Processo de Desminagem 

LIÇÃO C: A NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO – 
APÓS A DESMINAGEM 

Notas para o Formador 
Capirizanje (Relatório da PRIO 1/2000) e Kassua (Memo 7 da AMAC) são exemplos de estudos da 
comunidade pós-desminagem. 

Lição 
Anteriormente, ficou definido que a responsabilidade de um operador de desminagem não termina com a 
devolução das áreas desminadas. Aqui, esta questão coloca-se novamente e são reiterados alguns pontos 
importantes. Após as operações estarem concluídas, a terra é normalmente devolvida à comunidade, e o 
operador deixa a área. No entanto, a não reavaliação do trabalho feito significa que é muito difícil avaliar 
o sucesso da operação e aprender com a experiência.  

Como medimos o sucesso? é uma questão chave. O sucesso das operações tem sido frequentemente 
medido analisando se os recursos que estavam anteriormente bloqueados pelas minas voltaram à sua 
anterior utilização, após a desminagem. Noutros casos, o sucesso tem sido avaliado pela comparação da 
vida da comunidade pós-desminagem com a vida da comunidade pré-desminagem, ainda que esta 
abordagem limite a ideia do sucesso para demonstrar que a primeira é melhor que a última. No entanto, o 
sucesso pode ser examinado de um modo mais vasto, onde o desenvolvimento e a execução da tarefa 
também fazem parte do que é avaliado. A população ficou descontente com a presença da equipa de 
desminagem durante grandes períodos de tempo? Foi causado algum dano? Os recursos locais foram 
utilizados da melhor maneira possível? As visitas pós-desminagem permitirão determinar se, de facto, a 
área é utilizada de acordo com a avaliação efectuada na fase de pré-desminagem. Houve outros benefícios 
– anteriormente não considerados – resultantes da desminagem? 

Por outras palavras, o conhecimento de que a terra é utilizada após a desminagem é uma medida 
insuficiente de sucesso. Os operadores têm um grau de responsabilidade para garantirem que a tarefa tem 
benefícios substanciais para a comunidade a longo prazo. Para se avaliar esta situação, é necessária uma 
grande quantidade de informações detalhadas sobre o funcionamento da comunidade e sobre como a 
remoção das minas afectou a população como um todo. Isto inclui, por exemplo, tomar medidas para 
aumentar a confiança se ela não existir ou assegurar que a terra seja utilizada pelos grupos alvo após a 
desminagem. 

É importante reconhecer que se os objectivos não forem atingidos – se as pessoas não utilizarem a terra, 
por exemplo – deve ser feita alguma coisa para assegurar que a operação se torne um sucesso. Isto aponta 
para a responsabilidade do operador. Como é que a confiança pode ser aumentada após a operação de 
desminagem estar concluída, por exemplo? Isto requer o conhecimento das razões que levam as pessoas a 
perderem a confiança na área desminada. O conhecimento do problema é o ponto de partida para o 
desenvolvimento de uma solução.  

Existem outras razões que explicam o porquê que a desminagem deve ser completamente avaliada: 
Responsabilidade – a responsabilidade do operador perante a comunidade afectada, o governo da 
comunidade afectada e os dadores – é a questão chave aqui. A desminagem é um esforço muito caro e 
que ocupa muito tempo. Consequentemente, a aptidão das organizações de desminagem (tal como 
acontece com muitos outros tipos de assistência) para assegurarem que o impacto seja atingido requer que 
as tarefas sejam acompanhadas para além da cerimónia de transferência de responsabilidades. Se, por 
alguma razão, a tarefa não tiver sucesso, mas se estiverem a ser feitos esforços para se rectificar o 
problema, as pessoas perante as quais os operadores são responsáveis podem ser bastante mais 
compreensivas e desculpar os erros. 

Além disso, sabemos que não existem duas comunidades idênticas. Deste modo, há a necessidade de 
recolher informações de casos passados e adaptá-las a outros casos e situações que possam aparecer. 
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Apesar das diferenças entre comunidades ser grande, não significa que a aprendizagem a partir de 
experiências anteriores seja impossível. A realização de análises minuciosas das tarefas concluídas 
ajudará os operadores na adaptação da organização às novas necessidades encontradas, se necessário, e 
pode reduzir o tempo entre a identificação de um problema e o encontrar duma solução adequada em 
operações subsequentes. 

Conclusão 
É essencial reconhecer que o sucesso na desminagem é, antes de mais nada, uma questão sobre o impacto, 
e que as diferenças entre comunidades dificultam enormemente a garantia do impacto. Deste modo, é 
extremamente importante que as tarefas concluídas sejam minuciosamente avaliadas, para assegurar que o 
impacto se concretize e para utilizar as lições aprendidas para a melhoria global de projectos futuros. A 
abordagem do estudo da comunidade é útil para ajudar os operadores na medição do sucesso, 
respondendo a problemas visíveis após a desminagem, assegurando que as lições sejam aprendidas e que 
as responsabilidades sejam cumpridas.22 

                                                            
22 Sugerimos que seja pedido aos formandos para darem exemplos de informações que eles tenham recolhido durante 

as visitas de acompanhamento a áreas onde tenham anteriormente trabalhado. Qual a utilidade destas informações 
e como é que elas foram utilizadas? 
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Bloco 7: A Comunidade 

LIÇÃO A: RESTRINGIR O CAMPO DA INVESTIGAÇÃO – 
A COMUNIDADE COMO UMA UNIDADE DE ESTUDO 

Notas para o Formador 
Esta é a primeira de uma série de lições que se centrará especificamente na comunidade e na abordagem 
metodológica do estudo da comunidade. Uma base forte nestes assuntos possibilitará que os formandos 
realizem com sucesso um estudo da comunidade durante a última parte do curso. 

Lição 
Aqui, o objectivo é saber restringir a unidade de estudo. No caso da abordagem do estudo da comunidade, a 
unidade de estudo é a ‘comunidade afectada pelas minas terrestres’. No entanto, antes de avançarmos para 
uma definição mais detalhada, serão revistas algumas questões gerais.  

O Que É uma Comunidade? 
Primeiro, é importante reconhecer que todos nós pertencemos a várias comunidade. As comunidades são 
definidas pelo modo como as pessoas se sentem relativamente a si próprias, ou pelo modo como as outras 
pessoas as classificam. Os factores externos como os realçados nos exemplos seguintes são características 
visuais do que pode constituir uma comunidade; no entanto, é fundamental que os membros da comunidade 
se identifiquem como fazendo parte da comunidade, ou que um grupo externo identifique as pessoas como 
pertencendo a um determinado grupo. Como exemplos podemos mencionar a comunidade dos Europeus na 
Europa, que significa todas as pessoas de origem Europeia que vivem na Europa; a comunidade dos 
Africanos em África; a comunidade dos Europeus em África; a comunidade das mulheres que vivem na 
cidade X e que sabem jogar futebol; ou a comunidade das pessoas na aldeia X que plantam tabaco, etc. 
Enquanto que estes são exemplos de comunidades, nós referimo-nos especificamente a comunidades que 
têm em comum viverem numa área restrita. Como exemplos podemos mencionar a população da aldeia X 
ou a população que vive no subúrbio Y. Mais especificamente, para este curso a comunidade das pessoas 
com quem nós nos preocupamos é a que é afectada pelas minas terrestres.23 

Porque É Importante Identificar uma Unidade de Estudo? 
Quando realizamos qualquer tipo de estudo devemos, primeiro, decidir o que estamos a tentar encontrar. 
Podemos pretender saber quantas crianças numa determinada escola têm conhecimentos de primeiros 
socorros. Neste caso, a nossa unidade de estudo será a escola. Aqui, estamos interessados em saber como as 
comunidades são afectadas pelas minas terrestres e como elas podem ser ajudadas pela desminagem. 
Resumindo, é muito importante que identifiquemos uma unidade de estudo de modo que nos possamos 
centrar nas nossas conclusões.  

Que Tipo de Comunidade Deve Ser Identificada? 
Nós estamos interessados em aldeias afectadas por minas terrestres. Deste modo, a nossa unidade de estudo 
é a ‘aldeia’ afectada. As aldeias podem ser aglomerados de casas ou um grupo de casas dispersas. É 
importante relembrar que a comunidade que está afectada pelas minas terrestres é a unidade de estudo 
onde nos devemos centrar. Deste modo é importante, em primeiro lugar, saber quem são as pessoas 
afectadas pelas minas. Aqui, é importante definir um grupo de acordo com factores comuns. Os factores 
comuns, no nosso caso, são as minas terrestres e, para as pessoas, os recursos bloqueados. Após a resposta 

                                                            
23 Para induzir o debate, recomendamos que os formandos se familiarizem, primeiro, com o conceito de comunidade. 

Pode ser útil pedir aos formandos que forneçam exemplos de diferentes comunidades a que eles pertençam. 
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a essa questão ter sido definida, a unidade de estudo está identificada. Por outras palavras, a área da revisão 
potencial foi reduzida àquela sobre a qual as informações são necessárias. É importante reconhecer que 
uma comunidade neste caso não é, necessariamente, uma área geográfica, mas sim o grupo das pessoas 
afectadas. Um ponto-chave para facilitar a nossa tarefa é iniciar a partir do campo minado em questão e 
analisar quem é afectado por esse terreno minado. Isto pode apresentar problemas quando, por exemplo, 
partes de duas áreas administrativas são afectadas pelo mesmo terreno minado. Nestes casos, as fontes de 
dados continuam as mesmas, mas devem ser feitas distinções claras sobre questões como, por exemplo, 
sistemas de chefia, ou o acesso a escolas ou a hospitais. Por exemplo, quando linhas administrativas ou 
tribais dividem a comunidade que necessita de estudo, devem ser tomadas medidas para assegurar que as 
informações recolhidas reflictam a realidade do modo como ela é vivida pelas pessoas afectadas pelo 
terreno minado em questão. 

Em relação à unidade de estudo agora identificada, serão revistos vários aspectos relevantes durante o 
estudo da comunidade. Nas lições seguintes, estes aspectos serão debatidos em detalhe. Por agora, os 
diferentes aspectos da revisão serão mencionados com pouco detalhe. Estes são: conhecimento da aldeia, 
campo económico, campo humano e campo social. Além disso, o trabalho realizado pelos operadores da 
HMA também será analisado. 

O campo económico refere-se, principalmente, ao ambiente físico no qual as aldeias funcionam. Isto 
inclui aspectos ambientais (como o desflorestamento ligado à sobrecarga do terreno), recursos naturais 
(como o acesso à caça, pesca ou pastoreio), recursos de cultivo (tipos de agricultura e sistemas de 
irrigação), ajudas de produção (incluindo animais domésticos e maquinaria utilizada na agricultura) e infra-
estruturas (incluindo estradas, mercados e edifícios públicos). 

O campo humano é definido como as capacidades e vulnerabilidades das pessoas que vivem na 
comunidade. Isto inclui questões como mortes e ferimentos causados pelas minas, questões gerais de saúde 
(como doenças comuns e acesso a instalações de saúde) e questões de educação (como instalações escolares 
e aptidões das pessoas).  

O campo social é definido como incluindo várias questões e instituições sociais. Estas incluem 
instituições locais (como chefia da comunidade), solidariedade local (redes de suporte local e respectivos 
sistemas), questões de migração e canais de informações (em particular as pessoas deslocadas, incluindo o 
repatriamento ligado ao conflito e às minas). A revisão do campo social também deverá analisar os 
potenciais conflitos ao nível da comunidade. 

Conclusão 
O conhecimento das características principais de uma comunidade como um grupo de pessoas com 
características de definição que sentem que têm algo em comum, é o primeiro passo para se conseguir 
estudar com grande profundidade o funcionamento de uma comunidade. A identificação e a delineação da 
comunidade é de extrema importância. Os diferentes campos aqui introduzidos dão aos formandos uma 
ideia muito vasta do nível de profundidade, com o qual as comunidades serão exploradas. Nas secções 
seguintes, estes campos de investigação serão explicados com maior detalhe.24 

Leitura Suplementar 
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 4. 

                                                            
24 Para induzir um debate mais geral, recomendamos que os formandos descrevam o aspecto visual das comunidades 

onde eles trabalharam (por exemplo, as pessoas que foram afectadas pelas minas estavam em alojamentos 
temporários localizados a 15 km da área minada, ou a aldeia estava dispersa) e os problemas previstos, ou 
detectados, devido ao modo como a aldeia era geograficamente composta. 
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Bloco 7: A Comunidade 

LIÇÃO B: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO – 
CONHECIMENTOS DA ALDEIA 

Notas para o Formador 
Esta lição centra-se, especificamente, nos conhecimentos da aldeia. É essencial que todos os formandos 
entendam claramente a necessidade e utilidade de todos os subtítulos incluídos.  

Lição 
De um modo geral, esta secção destina-se a obter uma ideia aproximada dos conhecimentos da aldeia, de 
modo a ser possível contextualizar as restantes informações. Estas informações referem-se, 
especificamente, à comunidade afectada por minas terrestres (veja a lição anterior). Para esta secção, 
também deve ser feito um esboço da aldeia. Este esquema também deverá mostrar o local das minas ou 
dos terrenos minados, dos edifícios principais (por exemplo, escola, posto de saúde, esquadra de polícia), 
das áreas de habitação e de todas as áreas de recursos (por exemplo, terras de cultivo, bombas de água, 
rios). Além disso, deve ser marcado o local dos acidentes. O esboço é uma valiosa ferramenta para se 
entender a composição geográfica e a dinâmica de uma área. Sugerimos que o esquema seja utilizado na 
reunião final com a população para assegurar que as informações (como o local dos acidentes) estejam 
correctas. O esboço também deverá ser claro e organizado, mas não tem que ser um mapa com 
coordenadas. 

População 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre o número de habitantes da aldeia. Estas 
informações podem ser obtidas a partir da chefia local (tradicional e governamental). É importante que 
seja claramente indicada qualquer discrepância entre o número total da população que vive na área e a 
população na área afectada directamente pelas minas. É importante relembrar que, nalguns casos, a aldeia 
não está toda afectada, especialmente quando o terreno minado pertence a algumas famílias. 
Evidentemente, é importante conhecer o número total da população potencialmente afectada, para ser 
possível determinar o nível de importância do terreno minado em termos de impacto e em relação a outras 
tarefas. Além do mais, as informações sobre a densidade da população são também importantes pois irão 
ajudar a investigar a importância dos recursos existentes relativamente à necessidade que a população tem 
em aceder a eles.25 

Histórico da Guerra 
Para esta subsecção, deve ser realçado o histórico da guerra da aldeia. O histórico de uma guerra num país 
pode ser descrito, mas isto pode estar ou não em paralelo com o que aconteceu na aldeia específica. As 
aldeias são afectadas diferentemente pelo mesmo conflito. No entanto, as informações são importantes na 
contextualização da situação na área. Por exemplo, a maioria da população foi deslocada numa 
determinada fase? Aqui, é necessária uma visão geral aproximada do que aconteceu na aldeia afectada. 
Isto está directamente ligado à contextualização da HMA, um tópico revisto anteriormente. 

                                                            
25 Sugerimos que os formandos partilhem informações sobre diferentes aldeias onde eles tenham trabalhado, 

relacionando estas informações com os subtítulos aqui revistos. Isto ajudá-los-á a se familiarizarem com cada 
subtítulo e com o tipo de informações requerido. Além do mais, poderá ser pedido aos formandos para 
fornecerem exemplos de quando estas informações estavam disponíveis para eles e qual a sua utilidade na 
execução das suas operações. 
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Histórico das Minas Terrestres 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre o histórico das minas terrestres da aldeia. Tal 
como a subsecção histórico da guerra, esta secção também se refere ao histórico da aldeia que está a ser 
estudada. O que aconteceu nesta determinada área que levou à colocação das minas? As minas foram 
colocadas, por exemplo, por pessoas que vivem na área? Como é que as pessoas descobriram as minas? 
Estas informações também ajudarão a entender como as pessoas são afectadas pelas minas terrestres, e 
quem é que, dentro da aldeia, pode fornecer informações sobre as minas terrestres que afectam a 
população local. 

Operação da HMA 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre as operações da HMA. Se for realizado um estudo 
antes de se efectuar qualquer operação, esta secção permanecerá em branco. No entanto, se uma operação 
ou um projecto já tiver começado, ou terminado, também deverá ser dada uma pequena visão geral das 
condições sob as quais a operação foi começada, quem foi/é a organização responsável, que tipo de 
interacção existe entre os aldeões e o pessoal do operador, etc. 

Conclusão 
De um modo geral, as informações sobre os conhecimentos da aldeia ajudarão na contextualização geral 
das informações recolhidas para todos os outros campos. É importante que estas informações sobre os 
‘conhecimentos’ sejam muito sólidas. Se não for este o caso, as informações recolhidas para outros 
campos tornar-se-ão difíceis de avaliar.  
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Bloco 8: Campo de Investigação – Campo Económico 

LIÇÃO: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO – CAMPO 
ECONÓMICO 

Notas para o Formador 
Geralmente, foi atribuído um dia completo de lições para este assunto e para cada campo de investigação 
subsequente. Isto acontece porque se concluiu, pela experiência anterior, que os formandos podem ter 
dificuldades em identificar o tipo de informações necessário. É recomendado que tenha lugar um debate 
activo através desta lição e que sejam utilizados exemplos ilustrativos de cada ponto até todos os 
formandos entenderem claramente o tipo de informações necessário e a sua utilidade. O estudo do caso de 
Mugoriondo no Relatório da PRIO 1/2001 fornece uma ilustração interessante do impacto económico.  

Lição 
Esta secção destina-se ao entendimento da composição económica da aldeia. Resumindo, o objectivo é 
saber como as pessoas subsistem e como geram receitas. 

Terra 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre a utilização da terra ao nível da comunidade. A 
terra é utilizada para fins de agricultura? Que quantidade de terra é utilizada por cada família? Também 
deve ser definida a utilização da área minada antes dela ter sido minada. Se a área minada era utilizada 
para fins de agricultura e se for conhecida a quantidade de terra necessária por cada família, o tamanho da 
área dará uma indicação do número de famílias que será afectado pela desminagem. É também importante 
conhecer as questões relativas à posse das terras e como a terra é atribuída ou distribuída, visto que isto 
tem uma ligação directa com a questão da utilização da terra pós-desminagem.26 

Cultivos 
Para esta subsecção, deverão ser recolhidas informações sobre o tipo de plantas que as pessoas cultivam e 
sobre as árvores de fruto a que têm acesso. Alguns cultivos podem ser para consumo pessoal, alguns para 
venda, e o tipo de cultivo plantado pode ter uma correlação directa com a quantidade de terra necessária. Os 
tipos de cultivos podem, também, estar restringidos devido às minas. Por sua vez, isto pode afectar o regime 
alimentar ou a maneira das pessoas gerarem receitas. Um factor adicional a considerar é a irrigação dos 
cultivos. Pode acontecer, por exemplo, que a diversificação de cultivos esteja restringida porque as minas 
causaram uma restrição nas fontes de irrigação. 

Pesca e Caça 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre as práticas de pesca e caça. Bastante simples, o 
objectivo aqui é saber se estas práticas são ou não impedidas pela presença de minas e os tipos de 
contribuição que essas práticas têm para a vida da população da aldeia (por exemplo, consumo doméstico, 
geração de receitas). 

Recursos de Madeira 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre a utilização e disponibilidade dos recursos de 
madeira. Um recurso de madeira refere-se à utilização da madeira como um recurso da comunidade ou 

                                                            
26 Recomendamos que seja pedido aos formandos para darem exemplos de informações necessárias sob cada 

subtítulo, e que substanciem os exemplos explicando a utilidade das informações para um operador de 
desminagem. 
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familiar. Em termos gerais, onde é utilizada a madeira? Em diversas situações, a madeira pode ser 
utilizada para construir casas, lenha, carvão ou outros fins. Novamente, o ponto-chave aqui é saber se o 
acesso aos recursos de madeira é impedido pela presença de minas e, em caso afirmativo, qual a 
importância destes recursos? 

Animais Domésticos 
Para esta subsecção, o interesse é saber o tipo e número de animais que são mantidos pelas famílias. Esta 
pode ser uma indicação de riqueza, mas também pode estar directamente ligada ao impacto das minas 
terrestres. Pode acontecer, por exemplo, que os aldeões não mantenham os animais porque a área 
utilizada para pastos esteja minada, ou porque é provável que os animais tenham acidentes. 

Água Doméstica 
Esta subsecção necessita de informações sobre os recursos de água utilizados para consumo doméstico – 
beber, cozinhar, banhos, lavagem de roupas, etc. O acesso à água está, de alguma forma, impedido pela 
presença de minas? 

Mercados 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre os mercados locais. Existem locais onde as 
pessoas possam comprar e vender os seus produtos? Isto dá-nos uma indicação da economia local 
relativamente à troca de mercadorias. Em relação aos projectos de acção contra as minas, é importante 
saber se a organização pode comprar mercadorias localmente. Se uma organização já estiver a trabalhar 
na área, é bom saber como o mercado tem crescido, se isso tiver acontecido, devido à presença dos 
desminadores, como resultado secundário da sua presença na área. Relativamente aos mercados, é 
também importante saber se a produção de mercadorias aumentará após a desminagem. Em caso 
afirmativo, existirão compradores para o aumento da produção? Como é que os problemas associados a 
esta situação podem ser atenuados? 

Transportes 
Para esta subsecção, é importante conhecer o tipo de meios de transporte disponíveis para a população 
local. Isto pode ser importante, por exemplo, relativamente à venda e compra de mercadorias, ao acesso a 
meios médicos, etc. Por exemplo, não será necessariamente útil à comunidade aumentar mais o cultivo X 
para venda se não existirem mercados onde essa mercadoria possa ser vendida, ou se não existir 
transporte para a levar ao mercado. É importante ter em mente que a possibilidade de transportar 
mercadorias para mercados maiores dará, aos aldeões, um maior controlo dos preços do que se os 
compradores vierem à aldeia comprar as mercadorias. Em relação directa com as minas, as informações 
sobre o transporte pode dar uma indicação sobre como as comunidades podem responder às necessidades 
das vítimas em caso de acidentes, particularmente se a evacuação for, ou não, uma opção. Se as estradas 
estiverem minadas, como é que o transporte será melhorado pela desminagem? 

Emprego 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre a disponibilidade de empregos formais para a 
comunidade local. Por exemplo, as pessoas trabalham numa fábrica próxima em vez de estarem apenas 
dependentes da produção de cultivos? As pessoas poderão fornecer serviços à organização – por exemplo, 
como guardas ou cozinheiros – se uma operação de desminagem for lançada? Se as pessoas dependerem, 
principalmente, de empregos formais, a desminagem afectará as suas vidas? 

Conclusão 
De um modo geral, este campo de investigação ajuda-nos a recolher informações relevantes sobre o 
aspecto económico de uma comunidade. Para facilitar a análise e a recolha de dados e para atribuir 
uma estrutura ao trabalho realizado no terreno, é muito importante que os formandos utilizem estes 
subtítulos como orientações para os requisitos de informações e como um modo de organizar as 
informações recolhidas. 
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Bloco 9: Campo de Investigação – Campo Social 

LIÇÃO: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO – CAMPO SOCIAL 

Notas para o Formador 
O exemplo de Nairoto (Relatório da PRIO 1/2000) fornece um bom exemplo do impacto social. 

Lição 
Esta secção destina-se ao entendimento do aspecto social da aldeia. Como funciona a aldeia? Isto ajudará 
os operadores a entenderem o impacto e permite que eles realizem uma operação com sucesso. 

Chefia Local 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre as pessoas que chefiam a comunidade. O que é a 
estrutura de chefia? Quais são os papeis das diferentes posições? Estas informações são importantes 
porque ajudarão a definir a melhor maneira para trocar informações com a comunidade. É importante 
anotar que o facto da chefia existir não significa que seja um meio eficiente para a troca de informações. 
Deste modo, a estrutura de chefia deve ser delineada, e devem ser tomadas notas especiais sobre a 
utilidade das pessoas dentro da estrutura como canais de troca de informações comunidade–operador. 
Além disso, nesta secção, devem ser identificados grupos de resolução de conflitos. Isto pode fornecer 
informações úteis para o operador se houver necessidade de aceder a essas estruturas, mas também 
fornecerá informações sobre quem é responsável pela solução de conflitos em redor dos recursos 
libertados pela desminagem como, por exemplo, conflitos sobre terrenos.27 

Religião 
Para esta subsecção, devem ser definidas informações sobre as diferentes práticas religiosas existentes ao 
nível da aldeia. Quem são os chefes das várias religiões? Quantas pessoas assistem às práticas religiosas? 
A igreja consegue mobilizar a população? Tal como com a subsecção anterior da chefia local, o 
conhecimento das diferentes religiões e da sua organização também ajudará a definir os modos de 
difundir e recolher informações ao nível da comunidade. Estas informações poderão também, nalguns 
casos, iluminar o modo como as pessoas se relacionam com a ameaça de minas. Além disso, também 
pode acontecer que as práticas religiosas estejam impedidas pela presença das minas terrestres. 

Mobilização Colectiva 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre como as pessoas podem executar tarefas 
colectivas. Por exemplo: Se é necessária uma escola, será que as pessoas da comunidade se conseguem 
juntar para a construir, tendo em vista o benefício geral? As pessoas ajudam-se mutuamente mesmo 
quando só uma das partes é beneficiada (por exemplo, uma pessoa que necessite de ajuda vai procurá-la 
nos vizinhos)? A mobilização recreacional é também importante. Esta mobilização refere-se às 
actividades que as pessoas na comunidade podem fazer em conjunto, mas apenas para fins recreacionais, 
como festas comunitárias, jogos de futebol, etc. Estas informações são importantes porque ajudarão a 
identificar onde a assistência pode ser procurada, se necessário – por exemplo, quando uma rota de 
evacuação precisa de ser reparada. Dará também, aos operadores, informações sobre como a equipa de 
desminagem pode interagir com a comunidade. 

                                                            
27 Recomendamos que seja pedido aos formandos para darem exemplos de informações necessárias sob cada 

subtítulo, e que substanciem os exemplos explicando a utilidade das informações fornecidas a um operador de 
desminagem. 
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Solidariedade Local 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre os modos com que as pessoas podem responder a 
necessidades especiais. Por outras palavras, em quem é que eles confiam? Isto dá uma ideia sobre como 
as pessoas na comunidade interagem, mas também como se relacionam com as pessoas fora dela. Por 
exemplo, se as pessoas ficam doentes, a igreja ajuda no pagamento da conta do hospital? Os aldeões 
convidam os seus amigos ou parentes? Os aldeões convidam amigos ou parentes fora da comunidade? 
Tudo isto tem a ver com as relações económicas e sociais. A aptidão das pessoas para se ajudarem umas 
às outras dentro da comunidade, ou para serem mais auto-confiantes, aumentará com a desminagem? 

Informações 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre como os membros da comunidade recolhem 
informações sobre tópicos individuais, particularmente as relacionadas com as minas terrestres. Como é 
que os aldeões obtêm informações? De quem é que eles as obtêm? De alguma forma, esta subsecção pode 
ser ligada à chefia tradicional e à religião. Isto acontecerá se as informações vierem de uma das ou das 
duas instituições acima referidas. No entanto, esta subsecção também pode apontar para outras pessoas-
chave dentro da comunidade. O nosso objectivo serão as minas terrestres. Neste caso, devem existir 
pessoas de confiança ao nível da comunidade para fornecerem informações. Neste caso, estas pessoas 
tornar-se-ão pessoas-chave adicionais para uma operação baseada na área. Através desta secção, um dos 
factores-chave é a identificação de uma maneira de trocar informações de uma forma fiável. 

Deslocação 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre o histórico das deslocações dos membros da 
comunidade. Este conhecimento é importante para definir o impacto potencial das minas terrestres. Por 
exemplo, se as pessoas saíram e não regressaram, mas se o seu regresso for esperado, o impacto das 
minas terrestres pode aumentar. Se as pessoas nunca saíram, só as que vivem actualmente na área serão 
afectadas pelas minas terrestres. Se as pessoas saíram durante a guerra, mas regressavam frequentemente, 
podem ter uma melhor informação sobre a situação das minas do que as pessoas que saíram e que não 
regressaram durante um longo período de tempo. 

Conclusão 
De um modo geral, este campo de investigação ajuda a recolher informações relevantes sobre o aspecto 
social de uma comunidade. Para facilitar a análise e a recolha de dados e para atribuir uma estrutura ao 
trabalho realizado no terreno, é muito importante que os formandos utilizem estes subtítulos como 
orientações para os requisitos de informações e como um modo de organizar as informações recolhidas. 
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Bloco 10: Campo de Investigação: Campo Humano 

LIÇÃO: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO – CAMPO HUMANO 

Notas para o Formador 
Vários exemplos de informações para esta secção são encontrados em todos os estudos do caso nos 
relatórios da PRIO.  

Lição 

Percepções de Segurança 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre as ideias das pessoas relativamente à sua própria 
segurança (a partir de uma perspectiva geral e relativamente às minas terrestres). É necessário o 
entendimento, primeiro, do sentimento geral das pessoas na comunidade em relação à segurança e, 
segundo, de como eles se sentem sobre a presença das minas terrestres. Em relação às minas terrestres, 
isto significa: Como é que as pessoas sentem que a sua segurança é afectada pela presença das minas 
terrestres? Por exemplo, a recolha de lenha é impedida pela presença de minas?28 

Acidentes Provocados pelas Minas 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre os acidentes provocados pelas minas. Quantas 
pessoas na área que está a ser estudada tiveram acidentes provocados pelas minas, e quando? É muito 
importante que os aldeões respondam em relação à área que está a ser estudada e não em relação à sua 
grande experiência pessoal. Por exemplo, os aldeões podem-no informar da quantidade de vítimas que 
eles conhecem, mas este número pode incluir quem eles encontraram enquanto eram refugiados ou 
pessoas de uma área muito maior. É também importante que as informações recolhidas sejam muito 
explícitas. Uma resposta ‘muitas’ não nos dá uma indicação do número de acidentes que existiram numa 
determinada área. Além do mais, é importante conhecerem-se as circunstâncias que levaram ao acidente 
(veja o estudo do caso Nairoto, Relatório da PRIO 1/2000). Em alguns casos, os acidentes não reflectem 
verdadeiramente o impacto das minas na área como, por exemplo, quando um ex-soldado remove minas 
sem equipamento especial ou quando um deficiente mental corre para uma mina terrestre apesar das 
tentativas de outros aldeões para o parar. Uma forma de garantir que todos os dados necessários são 
incluídos é anotar, sistematicamente, as biografias das vítimas e o número de acidentes em que elas 
estiveram envolvidas. 

Saúde 
Para esta subsecção, são necessárias informações sobre as instalações de saúde existentes na área. É 
requerida uma ideia geral sobre as necessidades de saúde das pessoas, porque isto ajudará a entender as 
aldeias existentes e os recursos necessários. Nesta subsecção, devem ser revistas as aptidões locais de 
resposta aos acidentes provocados pelas minas. Tenha em mente que as instalações de saúde podem ter 
programas que podem ajudar na difusão de informações. Nalguns casos, por exemplo, a saúde preventiva 
é ensinada a grupos de pessoas no posto de saúde, em reuniões organizadas pela comunidade ou em casas 
particulares. Os educadores de saúde podem ser bons agentes para a difusão de informações sobre minas 

                                                            
28 Recomendamos que seja pedido aos formandos para darem exemplos de informações necessárias sob cada 

subtítulo, e que substanciem os exemplos explicando a utilidade das informações fornecidas a um operador de 
desminagem. 
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terrestres e desminagem. Os educadores de saúde também podem ter uma grande experiência na difusão 
de informações que possa ser útil para uma organização de desminagem. 

Educação 
Para esta subsecção, necessitamos de informações sobre as instalações escolares existentes na aldeia, 
níveis de assistência, taxas de alfabetização, etc. Todas estas informações são importantes para a difusão 
de informações. As principais questões que devem ser aqui colocadas são: Como pode o operador utilizar 
a escola como um meio de informar a população sobre as questões relacionadas com as minas terrestres e 
a desminagem, e como pode o operador obter informações da comunidade através da escola? 

Conclusão 
De um modo geral, este campo de investigação ajuda-nos a obter informações relevantes sobre as 
capacidades e vulnerabilidades ao nível da comunidade, com realce nas instalações de saúde e escolares. 
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Bloco 11: Campo de Investigação – Operação da HMA 

LIÇÃO: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO – OPERAÇÃO DA 
HMA 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é realçar as informações requeridas ao nível do operador e a utilidade dessas 
informações. É de importância-chave que os formandos fiquem atentos ao facto de que os operadores 
devem adaptar o seu trabalho de acordo com as operações específicas. Por outras palavras, eles devem 
fornecer ajuda que não cause danos à população local e que responda especificamente às necessidades da 
comunidade. Os estudos do caso no Relatório da PRIO 1/2000 fornecem exemplos dos dados recolhidos 
para este campo de investigação. 

Lição 
Esta secção do campo de investigação só será concluída nos casos onde uma organização de HMA tem 
(ou teve) uma operação ou projecto na área. Estas informações são importantes por várias razões. Antes 
do lançamento de uma operação, o conhecimento do que foi implementado antes é vital, para evitar 
duplicações e para se aprender com as experiências passadas na mesma comunidade. Após a conclusão da 
operação ou do projecto, é vital definir se o operador necessita de alterar as práticas gerais para melhorar 
o seu potencial de sucesso. 

Operação 
Nesta subsecção, são necessárias informações que descrevam a(s) operação(ões). Por exemplo, que 
condições levaram à definição da operação? Quantas pessoas estão/estiverem envolvidas? Quanto tempo 
demorou a operação, ou há quanto tempo ela está em execução?29 

Informações e Análise 
Para esta subsecção, devem ser realçadas as informações sobre o processo analítico que precede e/ou tem 
lugar durante a operação. Que tipo de informações teve a organização sobre a área afectada, e como é que 
estas informações foram recolhidas? As conclusões, aqui, em termos de relatórios anteriores, também 
constituem uma fonte principal para todas as partes do estudo da comunidade. 

Organização da HMA 
Para esta subsecção, devem ser realçadas as informações gerais sobre a organização como um todo. Qual 
é o seu mandato e modo de operação? Por exemplo, quantas unidades de desminagem estão na operação? 
Como é que a organização está estruturada? Resumindo, esta secção deve conter informações que sirvam 
para contextualizar as informações sobre a operação específica. 

Percepções da Comunidade Relativamente à Operação 
Esta é uma subsecção de principal importância. Aqui, devem ser incluídas informações detalhadas sobre 
as percepções da comunidade relativamente à operação. As comunidades têm confiança na desminagem? 

                                                            
29 Recomendamos que seja pedido aos formandos para darem exemplos de informações necessárias sob cada 

subtítulo, e que substanciem os exemplos explicando a utilidade das informações fornecidas a um operador de 
desminagem. 
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A comunidade sente-se à vontade com o pessoal do operador? A comunidade tem qualquer motivo de 
queixa? E como podem ser evitadas as dinâmicas negativas, ou como é que foram evitadas? Como 
sempre, deve ser relembrado que os membros de uma comunidade podem não estar de acordo com tudo, e 
é importante permitir a apresentação das diferenças de opinião. 

Componentes da HMA 
Para esta subsecção, devem ser realçadas as informações sobre as diferentes componentes da HMA que 
trabalham na área (por exemplo, desminagem, campanha de sensibilização anti-minas, assistência às 
vítimas, etc.). Existe espaço para mais cooperação? Como poderá a cooperação extra melhorar o impacto 
global? 

A HMA em Contexto 
Aqui, são necessárias informações sobre como a ajuda da HMA se relaciona com outras formas de 
assistência no processo de reconstrução pós-guerra. Esta secção deverá colocar a operação da HMA numa 
posição firme no processo de reconstrução, e rever claramente os esforços efectuados para coordenar os 
esforços da HMA com outras iniciativas de reconstrução. 

Conclusão 
Os operadores não podem alterar as suas práticas, mesmo se tiverem vontade de o fazer, salvo se 
avaliarem necessidades de alterações. Mas isto só pode ser feito após uma revisão minuciosa do operador 
ter sido realizada, no contexto de uma determinada operação. As informações incluídas nesta secção do 
relatório ajudarão a fornecer informações vitais, que são necessárias para que as adaptações e alterações 
sejam efectuadas na forma de trabalhar do operador. Quando aplicável, a secção também se deve reflectir 
nas informações requeridas para projectos específicos, relativamente às necessidades de pré-operação. 
Além do mais, a secção deve também, quando for relevante, reflectir as necessidades de acompanhamento 
e as responsabilidades do operador relativamente às operações que tenham sido concluídas.  
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Bloco 12: Visão Geral dos Métodos 

LIÇÃO A: REVISÃO DAS FERRAMENTAS 

Notas para o Formador 
Esta é a primeira lição onde se revêem as aptidões práticas para recolha de dados e se apresentam 
ferramentas concretas. Os formandos devem ser claros na utilização das ferramentas, e os formadores 
devem, portanto, realizar o máximo de exercícios possíveis para dar experiência aos formandos na 
utilização das aptidões. São sugeridos vários exercícios, como é o caso através do curso. Muitos dos 
exercícios podem ser adaptados ou repetidos. A experiência mostrou que apenas a prática é capaz de 
demonstrar as falhas ou erros feitos na recolha de dados. 

Lição 
Durante esta formação, a atenção está centrada na abordagem do estudo da comunidade para a recolha de 
dados. Esta abordagem utiliza várias técnicas de recolha de dados, todas elas com pontos fortes e fracos. 
Pelo facto da abordagem do estudo da comunidade se centrar na recolha de informações detalhadas ao 
nível da comunidade, a utilização de várias técnicas é útil desde que os pontos fracos de uma sejam 
compensados pelos pontos fortes de outra. Além do mais, a recolha de vários tipos de informação para se 
fazer uma referência cruzada do que é encontrado, constitui uma peça essencial para a abordagem. A 
possibilidade de fazer uma referência cruzada das informações ajuda a assegurar que as conclusões sejam 
válidas. 

Observações 
As observações são importantes por si só, mas também porque fornecem um ponto de partida para o 
questionário. É importante que os formandos estejam atentos ao que se passa em seu redor no terreno e 
que observem as coisas e acções com o objectivo de formular hipóteses as quais, mais tarde, necessitarão 
de ser testadas através de outros métodos (como inquéritos, entrevistas). As observações na forma de um 
caminho deliberado através da aldeia devem ser feitas no início do estudo, para dar uma ideia de como o 
inquérito deve ser melhor realizado. Esta técnica será revista mais tarde. É também importante que os 
formandos frequentemente caminhem pela área da aldeia com o objectivo de fazer observações. Estas 
observações podem desencadear linhas de questionário que sejam essenciais no produto final.  

Entrevista em Grupo 
Isto envolve uma entrevista ou conversa com um grupo de pessoas. Quando se realizarem entrevistas em 
grupo, existem algumas questões-chave que devem ser mantidas em mente. Primeiro, os aldeões podem-
se sentir pouco à vontade para falarem em grupo, o que pode implicar que algumas informações não 
sejam fornecidas; por outro lado, um grupo pode ajudar a assegurar que as informações recolhidas 
reflictam um consenso entre os participantes. Segundo, aquando da realização de entrevistas em grupo, é 
importante assegurar que todas as pessoas participem activamente. Durante os estudos da comunidade, 
são obrigatórias duas entrevistas em grupo: uma no início de um estudo e outra no final.  

• A entrevista em grupo no início destina-se a apresentar à aldeia a equipa e o seu trabalho. Ela dá à 
equipa a possibilidade de pedir autorização a toda a aldeia para se trabalhar na área, e para se obter 
uma visão geral da comunidade e do seu funcionamento. 

• A entrevista em grupo no final destina-se a apresentar aos aldeões as informações encontradas. Além 
disso, a entrevista deve ser efectuada para clarificar todas as dúvidas que a equipa possa ter, e para 
assegurar que as informações sejam correctas. Por último, a equipa deve agradecer aos aldeões a 
ajuda prestada. 
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Entrevista Individual 
As entrevistas individuais são realizadas, como o nome indica, com uma pessoa de cada vez. Estes tipos 
de entrevistas podem permitir que os entrevistados sejam mais abertos, pois falarão confidencialmente. 
As entrevistas individuais são úteis para se obterem informações específicas sobre determinadas questões. 
Muito frequentemente, as pessoas serão seleccionadas para entrevistas de acordo com a sua experiência 
específica numa determinada área. Por exemplo, o médico ou a enfermeira local podem ser questionados 
sobre o posto de saúde e doenças comuns, enquanto que a polícia local pode ser questionada sobre 
segurança na área e papel da polícia. Durante os estudos da comunidade, o objectivo é a realização de 
cinco a oito entrevistas individuais.  

Inquéritos 
Os inquéritos são utilizados para fornecerem informações padronizadas. Através dos inquéritos, podem 
ser encontradas informações sobre quem deve ser entrevistado individualmente. Por exemplo, se a maior 
parte dos entrevistados receber informações sobre minas terrestres da mesma pessoa, faz sentido falar 
com essa pessoa. Os inquéritos são utilizados porque são muito mais rápidos do que as entrevistas e 
porque fornecem grandes quantidades de informações sobre a maneira como a comunidade funciona em 
termos gerais. A AMAC tem utilizado, frequentemente, 30 inquéritos por comunidade. No entanto, o 
número de inquéritos deve ser decidido de acordo com o total de casas. O ponto principal é que os 
inquéritos devem reflectir, adequadamente, um grupo representativo da população na comunidade 
afectada. Por exemplo, a identificação de uma em cada dez casas é uma forma de fazer isto. 
Recomendamos que seja feita uma caminhada pela aldeia, antes de se decidir pelo princípio de selecção 
sobre quem vai responder ao inquérito. 

Revisão de Material Adicional (Literatura) 
Nalguns casos, estará disponível material escrito sobre a aldeia. Pode acontecer que uma organização 
esteja a trabalhar na área há algum tempo. Também pode ser obtida documentação relevante das 
entidades administrativas ou de outras organizações de assistência que estejam a trabalhar na mesma área. 
Nestes casos, é aconselhável rever estas informações para se obter uma ideia do que já é conhecido, e 
para se aumentar o conhecimento geral da área. A revisão do material existente ajudará a preparação para 
o estudo. 

Conclusão 
Aqui, o objectivo foram as ferramentas principais de recolha de dados. Será dedicado mais tempo, 
posteriormente no curso, a cada ferramenta, mas é importante que os formandos tenham, desde o início, 
uma perspectiva geral.30 

Leitura Suplementar 
Robson, Colin, 2002. Real World Research, 2ª edição. Oxford: Blackwell. 
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 4. 

                                                            
30 Aqui, é aconselhável que os formandos sejam alertados para os papéis das ferramentas individuais. Sugerimos que 

sejam feitos pequenos exercícios e observações para dissipar o medo, e para ajudar a reduzir a preocupação que 
os formandos possam ter relativamente à utilização de cada ferramenta. 
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Bloco 12: Visão Geral dos Métodos 

LIÇÃO B: RECOLHA DE DADOS – VIVER COM A 
COMUNIDADE 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é alertar os formandos para os benefícios de viverem com a comunidade. Além do 
mais, os formandos devem reconhecer, claramente, como o seu comportamento e acções podem afectar o 
seu trabalho. 

Lição 
Todos nós recolhemos informações (dados) diariamente, enquanto vivermos. As pessoas aprendem a sua 
língua materna ouvindo as pessoas em seu redor a falar. Por outras palavras, nós aprendemos ouvindo. As 
pessoas aprendem a andar observando (vendo) como as outras pessoas andam. De muitas maneiras, todos 
nós estamos sempre a fazer pesquisas. 

No caso dos estudos da comunidade, são utilizadas várias técnicas para recolher informações. Algumas 
destas técnicas, como inquéritos e entrevistas, são activas. No entanto, uma substancial quantidade de 
informações é recolhida de um modo menos activo. Primeiro, é importante aprender a utilizar 
correctamente o que é visto e ouvido. Devemo-nos sempre lembrar que tudo o que é visto são dados e 
que tudo o que é ouvido são dados. Isto realiza-se nos dois sentidos. O modo como os formandos agem 
quando estão numa aldeia afectará o seu trabalho. Se os aldeões ‘gostarem’ deles, há mais hipóteses de 
confiarem neles e, deste modo, há mais hipóteses de lhes darem informações. 

O que é visto e ouvido aplica-se não só aos mecanismos activos de recolha de dados, mas também às 
outras conversas que os formandos possam ter quando, por exemplo, recolhem água ou visitam o 
mercado. As vidas diárias são sempre preenchidas com recolha de informações. Algumas das informações 
recolhidas durante as rotinas diárias podem-se tornar irrelevantes. Durante os estudos da comunidade, no 
entanto, é difícil averiguar que informações são úteis até às fases posteriores do estudo. 

Parte da realização de um estudo da comunidade envolve a vivência com a comunidade. O sermos 
capazes de observar a vida da aldeia e interagir com a população ajudará, muitas vezes, a obter um 
conhecimento geral da área e poderá fornecer sinais sobre como as formas mais activas da recolha de 
dados devem ser aplicadas, para melhorar as hipóteses de obtenção de dados válidos e fiáveis. 

Ao mesmo tempo, é importante aprender a utilizar a recolha de dados passiva durante o processo de 
recolha de dados activa. Por exemplo, se for perguntado a um entrevistado se tem animais domésticos e 
ele disser que não, mas se nas redondezas existirem patos, galinhas e porcos, pode ser útil perguntar a 
quem pertencem esses animais. Se forem visíveis vários edifícios, pode ser útil perguntar para que são 
utilizados. Se for ouvida música alta durante a noite, pode ser útil perguntar o que é que ela significa, etc. 
Por outras palavras, as coisas que observamos podem ser utilizadas para desencadear o debate ou novas 
questões que não tenham sido anteriormente identificadas. 

Além disso, é importante ter sempre em mente que tudo o que for feito na aldeia influencia a 
percepção que a comunidade tem da equipa. Se uma equipa de formandos (ou mesmo de operadores) 
desrespeitar os membros da aldeia, os aldeões podem ficar relutantes em trabalhar com a equipa ou 
podem não lhe dar informações. Viver com as comunidades permite que a equipa recolha dados numa 
base consistente, mas também tem o reverso da medalha: Enquanto a equipa está na aldeia, as pessoas na 
área estão também a observar a equipa. A sua impressão sobre a equipa influenciará, grandemente, o 
trabalho durante o estudo, e também é provável que tenha repercussões em projectos de assistência 
futuros, quer seja em desminagem ou noutros campos. 
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Conclusão 
De um modo geral, é importante que os formandos comecem a utilizar os olhos e os ouvidos para 
recolherem dados. Viver numa comunidade apresenta oportunidades únicas para recolher informações 
através da observação e de conversas informais. Desde que os membros da equipa sejam capazes de 
construir boas relações através da sua conduta, viver na comunidade também estabelece as melhores 
bases para outros tipos de recolha de dados.31 

Leitura Suplementar 
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 4. 

                                                            
31 Recomendamos que sejam realizados pequenos exercícios. Por exemplo, os formandos podem ser enviados para 

uma curta missão de observação (5 minutos) fora da sala de aula. Eles devem descrever o que viram com o 
máximo de detalhe. Além disso, os formandos devem apresentar hipóteses sobre a contextualização do que viram. 
Também pode ser pedido aos formandos para se lembrarem de uma conversa que tenham ouvido por acaso 
recentemente (por exemplo, num autocarro ou numa loja), e para explicarem como as informações obtidas pela 
conversa lhes forneceram novos conhecimentos, ou que os tenham levado a encontrar mais informações, e 
porquê. 
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Bloco 13: Métodos – Reintegração dos Dados 

LIÇÃO A: RECOLHA DE DADOS – A ARTE DE TIRAR 
NOTAS 

Notas para o Formador 
Aqui, a tomada de notas é o objecto do debate. Chegou-se à conclusão de que os formandos têm, muitas 
vezes, pouca experiência neste campo?. Por isso, é essencial que as suas aptidões sejam melhoradas. 
Novamente, a única maneira para, efectivamente, alcançar este objectivo é através da prática. É por esse 
motivo que os pontos de leitura são mantidos ao mínimo e são fornecidos exercícios que ajudarão os 
formandos a praticarem e aperfeiçoarem as suas aptidões. 

Lição 
Há uma regra que os formandos se devem lembrar sobre a tomada de notas: Eles esquecerão o que 
estiveram a escrever! Esta regra deve presidir à técnica da tomada de notas. Isto significa que eles devem 
tomar notas que poderão ser entendidas por alguém que não estava presente. Por outras palavras: Ser 
claro, ser preciso e ser detalhado. Isto ajudará os formandos e outras pessoas a entenderem o que 
aconteceu e o que foi descoberto enquanto eles estavam na aldeia. As notas também devem conter 
referências claras aos dados. Que tipos de dados são estes? Quem os recolheu? Qual foi a origem (pessoa, 
evento)? 

A importância da tomada de notas muito detalhadas não pode ser sobrestimada. Aprenda a anotar as 
coisas o mais rapidamente possível, após o evento. Se os formandos concluírem que não se lembram de 
todas as informações ou que têm algumas dúvidas sobre algumas delas, poderão pedir ajuda aos seus 
colegas ou abordar a origem para um esclarecimento. 

Durante este curso, os formandos deverão aprender a importância de tirarem boas notas durante as 
lições. Aqui, os formandos têm a vantagem do formador estar disponível para ajudar após cada lição. No 
entanto, quando os formandos estiverem no terreno, não terão acesso a este luxo. Após os formandos 
deixarem uma área, será difícil melhorar ou complementar as notas mal tiradas. 

Durante a visita ao terreno, os formandos tirarão notas durante as entrevistas e reuniões, mas não se 
devem esquecer de também tirarem notas das suas observações e das conversas não-oficiais que possam 
ter com os membros da aldeia. É também importante tirar notas dos debates que os formandos tenham 
com os outros membros da equipa. Além disso, todas as perguntas que os formandos possam fazer ao 
formador deverão ser escritas em detalhe, juntamente com as respostas do formador. 

As boas notas tornarão possível a elaboração do relatório. As boas notas significam que o relatório é, 
pelo menos em parte, escrito no terreno. Uma boa anedota de uma má tomada de notas é a seguinte: 
Durante o desenvolvimento deste curso, uma equipa estava no terreno a realizar um estudo. Eles falharam 
num determinado procedimento de inquérito e foram avisados pelo formador para que isso não voltasse a 
acontecer. No entanto, as notas da equipa sobre o incidente foram as seguintes: ‘Fomos informados que 
não deveríamos fazer, no futuro, o que fizemos hoje.’ Alguns dias mais tarde, eles não se lembravam do 
que tinham feito e do que não deveriam repetir. Para serem úteis, as notas devem incluir informações 
detalhadas sobre o procedimento cujo acompanhamento foi falhado e como é que um procedimento deve 
ser acompanhado. 

Conclusão 
As aptidões dos formandos para tirarem boas notas no terreno serão essenciais para um bom estudo. Esta 
situação não pode ser realçada em demasia. Deste modo, as aptidões serão aperfeiçoadas através da 
utilização dos vários exercícios. As boas notas são essenciais porque a pessoa que recolha os dados se 
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esquecerá rapidamente e porque outras pessoas necessitarão de aceder aos dados durante a análise e 
elaboração do relatório.32 
 

                                                            
32 Recomendamos que sejam realizados exercícios para aperfeiçoar as técnicas dos formandos. Nesta fase, devem ser 

efectuados pequenos exercícios (cerca de 10 minutos cada). Por exemplo, os formandos podem-se entrevistar uns 
aos outros sobre tópicos aleatórios, como o desporto favorito, a cidade onde nasceram, a estrutura familiar, como 
obtiveram o emprego actual, etc. Os formandos, deverão, em seguida, ler as suas transcrições e permitir que os 
outros formandos (incluindo o entrevistado) comentem. Em alternativa, todos os membros da equipa devem ser 
enviados para a mesma área para um pequeno exercício de observação (cerca de 5 minutos). Após o regresso, 
cada um deles deverá escrever cerca de meia página sobre o que viu. Depois, as suas notas deverão ser revistas e 
comparadas no grupo. 
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Bloco 13: Métodos: Reintegração dos Dados 

LIÇÃO B: TORNAR AS INFORMAÇÕES ESCRITAS ÚTEIS 
PARA A ORGANIZAÇÃO 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é dar aos formandos uma ideia clara sobre como as suas aptidões de recolha de 
dados e redacção influenciarão a utilidade do que eles escrevem. O objectivo aqui é redigir o relatório. 

Lição 
Tal como a tirada de notas, a escrita de relatórios necessita que os formandos sejam claros, precisos e 
detalhados. Além disso, os formandos também devem organizar as informações correctamente. Os 
formandos, enquanto estão numa aldeia, recolherão grandes quantidades de informações diariamente. 
Estas informações serão baseadas nas suas observações, entrevistas, inquéritos, conversas não-oficiais e 
debates com os seus colegas de equipa. No entanto, é muito difícil utilizar estas informações se os 
formandos não as organizarem ou se, posteriormente, tiverem dúvidas sobre a sua fiabilidade. 
Novamente, regressamos ao ponto anterior sobre a tirada de notas. Aqui, o ponto principal do debate é 
sobre a organização das informações recolhidas. 

Para evitar problemas futuros, os formandos devem organizar as informações em secções (veja campos 
diferentes) assim que as obtêm. Além disso, os formandos devem analisar as respostas do inquérito para 
se assegurarem que elas satisfaçam as necessidades requeridas, e para verem se elas fornecem 
informações adicionais que podem levar a novas pesquisas. Existem muitas vantagens relativamente ao 
trabalho numa equipa; uma vantagem crucial é que os formandos podem comparar as suas informações 
com as obtidas pelos outros membros da equipa (ou com as suas próprias memórias).  

Uma coisa essencial a relembrar quando os formandos estão a escrever e a organizar informações é que 
elas devem ser entendidas por alguém que não esteve na aldeia. Todas as informações devem ser escritas 
de modo a darem uma imagem real e fiável a uma terceira pessoa. Se isto não acontecer, o trabalho não 
será útil para a instituição. 

Os formandos devem-se lembrar de utilizar as ferramentas que eles têm para organizar os dados. Se os 
formandos voltarem às suas notas anteriores sobre a aldeia, campo económico, campo humano e operação 
da HMA, encontrarão uma chave para organizarem as informações de um modo fácil e que garanta a 
recolha de informações suficientes. 

Por último, o relatório deverá ser escrito de uma maneira que se adapte ao modo operacional da 
organização. Isto pode, por exemplo, incluir um resumo dos factores mais importantes no início do 
relatório, o que facilitará às organizações a utilização das informações sem terem de ler todo o relatório 
apenas para concluírem que ele não satisfaz as suas necessidades. 

Conclusão 
A chave aqui é relembrar que os estudos da comunidade devem dar origem a um relatório para a 
organização que o solicitou. Além das técnicas e orientações do estudo da comunidade ensinadas neste 
curso, é importante reconhecer que o valor do relatório estará altamente dependente das notas tiradas 
durante o estudo. Com excepção dos inquéritos, todos os outros dados reflectirão as notas escritas. Estas 
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notas deverão ser sempre claras, precisas, detalhadas e organizadas. Se existirem falhas na redacção, a 
qualidade do produto final será afectada e, deste modo, a eficácia da sua utilização.33 
 

                                                            
33 Sugerimos que sejam realizados exercícios para ilustrarem o que foi acima dito e para ajudarem a aperfeiçoar as 

aptidões. Divida os formandos em equipas e envie-os para algum lado próximo para realizarem uma observação. 
Os membros das equipas deverão escrever notas enquanto realizam as suas observações. Após o regresso à sala 
de aula, a equipa deverá rever as suas notas e escrever um resumo. Deverão ser colocadas as seguintes questões: 
Existem notas incompreensíveis? Os formandos da mesma equipa têm diferentes explicações para a mesma 
observação? As notas finais são compreensíveis? O relatório deverá ser dado a uma equipa que não fez a mesma 
observação, e essa equipa deverá avaliar o relatório e salientar os pontos fortes e fracos. O relatório deu-lhes 
informações como se eles lá estivessem? As equipas que fazem as avaliações também deverão ir para a área de 
observação e reavaliar o relatório. O que eles encontram corresponde ao que foi descrito? 
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Bloco 14: Métodos – Inquéritos  

LIÇÃO A: INQUÉRITOS VERSUS ENTREVISTAS 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é explicar aos formandos as diferenças e complementos da abordagem do 
inquérito e da entrevista para a recolha de dados. Utilize ‘Sussurros Chineses’ para ilustrar como a troca 
de informações pode não produzir os dados requeridos. Inclua o exercício na lição. 

Lição 
Tal como a audição e a visão, as entrevistas e os inquéritos são também sistemas de recolha de dados. 
Cada modo de recolha de dados tem as suas próprias características. Ouvir e ver coisas será importante, 
mas não será a origem principal da recolha de informações durante os estudos da comunidade. Esta 
afirmação é verdadeira porque existe sempre o risco de interpretar mal as informações quando uma 
pessoa ouve e vê coisas de um modo aleatório. Assim, são utilizados outros modos de recolha de dados 
para fortalecer a fiabilidade das conclusões. 

Porquê Utilizar Mais do que Uma Ferramenta? 
São utilizadas várias ferramentas porque cada uma delas tem vantagens e desvantagens. A utilização 
conjunta de diferentes sistemas contribui para tornar as informações muito mais fiáveis. As desvantagens 
de um sistema ou ferramenta serão compensadas pelas vantagens de outra. Além disso, quando uma 
questão é coberta por diferentes tipos de dados, é possível aumentar a certeza das conclusões. 

As Diferenças Entre Inquéritos e Entrevistas 
Os inquéritos são caracterizados pela colocação de questões padronizadas a um grande número de 
entrevistados. As entrevistas, por outro lado, fornecem informações mais específicas de um número 
limitado de entrevistados. Os inquéritos têm a vantagem de serem mais rápidos e de cobrirem um maior 
número de entrevistados, mas também são mais rígidos – no sentido de que não deixam espaço para 
acompanhamento dos pontos de interesse. As entrevistas, por outro lado, não são padronizadas e, deste 
modo, permitem perguntas mais detalhadas sobre questões específicas relacionadas com os 
conhecimentos do entrevistado. Apesar da flexibilidade das entrevistas ser uma vantagem, elas consomem 
tempo e, por isso, o número de entrevistados deve ser limitado. Outra desvantagem é que, devido a uma 
entrevista poder avançar em várias direcções diferentes, a análise dos dados não pode ser tão sistemática 
como a dos inquéritos, além de ser mais exigente em termos de tempo e competência. 

Como É Que Se Complementam? 
Utilizados em conjunto, os inquéritos e as entrevistas permitem questionar grandes partes da população, 
em termos de questões específicas e informações gerais. Os inquéritos podem ajudar na identificação das 
pessoas que podem fornecer informações-chave e que deverão ser entrevistadas posteriormente. Por 
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exemplo, se um elevado número da população identificar alguém como a pessoa que fornece informações 
sobre minas terrestres, pode ser útil ter uma entrevista com essa pessoa.34 

Conclusão 
Nenhuma ferramenta é mais ou menos importante do que a outra. Este é um factor muito importante que 
não deve ser esquecido. Ambas as abordagens de recolha de informações necessitam de substanciais 
aptidões. O controlo destas aptidões contribuirá para a obtenção de dados fiáveis. No entanto, antes de se 
poder analisar o desenvolvimento e funcionamento de cada ferramenta, é importante entender o que cada 
ferramenta faz e como é que se complementam. Um dos princípios básicos por trás da abordagem do 
estudo da comunidade é a aptidão para se obterem dados detalhados fiáveis. Existem vários factores que 
contribuem para isto. Um deles é o reconhecimento da complementaridade das abordagens – como é o 
caso dos inquéritos e entrevistas aqui revistos. 

Leitura Suplementar 
Robson, Colin, 2002. Real World Research, 2ª edição. Oxford: Blackwell.  
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 4. 

                                                            
34 Sugerimos o exercício seguinte para alertar os formandos dos perigos em confiar em informadores que não sejam a 

fonte original das informações: Sussurros Chineses. Este jogo é baseado em dar a uma pessoa um conjunto de 
informações e pedir-lhe que o transmita a uma segunda pessoa a qual, por sua vez, o transmite a uma terceira, 
etc., até alguém o passar à pessoa original. O exercício mostra como as informações se alteram de cada vez que 
são passadas. Esta apresentação da distorção de informações é um exercício útil para demonstrar várias questões: 
porque é importante que os nossos mecanismos de recolha de dados sejam bons; porque é que as nossas tiradas de 
notas devem ser boas; e como é que as pessoas distorcem as coisas sem querer (este é o motivo porque 
precisamos de várias origens). 
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Bloco 14: Métodos – Inquéritos  

LIÇÃO B: CRIAR UM INQUÉRITO 

Notas para o Formador 
Esta lição centrar-se-á nas questões relativas à criação de inquéritos. Um inquérito foi concebido para e é 
fornecido com este curso. No entanto, é importante que os formandos entendam como os inquéritos são 
desenvolvidos porque eles podem necessitar de desenvolver inquéritos ou de adaptar inquéritos existentes 
no seu trabalho futuro. 

Lição 

O Que Pretende Saber? O Que Pretende Perguntar? 
Os pontos acima ajudam nos aspectos mais básicos da escrita do inquérito. Existem algumas outras 
questões que devem ser mantidas em mente: 

• Os inquéritos não devem ser demasiado grandes. Se um entrevistado for questionado durante mais de 
45 minutos, pode achar o inquérito demasiado grande e aborrecido, e tornar-se desinteressado. 

• As perguntas do inquérito devem ser escritas numa linguagem que o entrevistado entenda. Se a 
pessoa não entender uma pergunta, pode-se sentir pouco qualificada a responder e isso pode causar 
uma ofensa. É importante que os inquiridores se familiarizem com a terminologia utilizada na área, 
para ter a certeza de que as perguntas são compreensíveis. Um exemplo desta situação é o termo 
‘campanha de sensibilização anti-minas’. Actualmente, é utilizada terminologia diferente para o que 
está encapsulado no termo atrás referido. Isto significa que nem todas as pessoas associarão o termo 
‘campanha de sensibilização anti-minas’ com o que estava anteriormente definido neste curso. Deste 
modo, quando trabalhar com pessoas que utilizem diferentes termos, os inquéritos e as entrevistas 
devem reflectir este desvio na terminologia. Outro exemplo é quando as pessoas utilizam termos 
locais que são diferentes dos normalmente aplicados, particularmente em relação a questões como a 
chefia da comunidade, unidades de terreno ou relações familiares. 

Perguntas Fechadas e Abertas 
As perguntas fechadas têm respostas pré-determinadas – isto é, têm várias respostas já feitas entre as 
quais o entrevistado terá que escolher. É importante relembrar que não serve de nada forçar uma pergunta 
a adaptar-se a uma determinada resposta. Por exemplo, pode perguntar aos entrevistados se eles sabem ler 
e escrever. Este é o tipo de pergunta que apenas requer uma resposta de sim ou não. Pode ser perguntado 
aos entrevistados quantas mulheres eles têm, e pode ser atribuída uma resposta no inquérito para isto – 
por exemplo, caixas indicando 1, 2, 3, 4 ou mais do que 4, que podem ser marcadas de acordo com a 
resposta. 

No caso das perguntas abertas, o entrevistado pode responder com as suas próprias palavras. É 
preferível ter perguntas que não necessitam de respostas compridas mas, ao mesmo tempo, é melhor ter 
respostas grandes do que respostas sem utilidade. Pode ser perguntado a um entrevistado, por exemplo, 
onde é que ele nasceu – um tipo de pergunta que é aberto porque o inquiridor não sabe que resposta vai 
obter.  

Além disso, é importante que as perguntas que sugerem respostas não sejam colocadas. As perguntas 
que sugerem respostas são aquelas que indicam ao entrevistado o tipo de resposta ou que tendem a 
encorajar uma determinada resposta. Aqui, devemos estar atentos ao modo como as perguntas são escritas 
porque, enquanto que algumas perguntas sugerem, aparentemente, uma resposta, outras não o fazem.35 

                                                            
35 Utilize o Anexo 7 para ilustrar as diferenças entre as perguntas que sugerem e não respostas. 
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Após uma decisão sobre o assunto do inquérito ter sido tomada e as perguntas terem sido escritas, 
deverá ser investido algum tempo na edição e alteração das perguntas, bem como na alteração global do 
inquérito. Tente sempre obter o máximo de informações no menor tempo possível. Após o inquérito ter 
sido criado, é necessário fazer-lhe um teste. Isto pode ser feito apresentando o inquérito a um número 
limitado de entrevistados, para se verificar se as perguntas são correctamente entendidas e se elas criam o 
tipo de informações esperado.  

Conclusão 
Globalmente, a criação do inquérito requer uma atenção detalhada e um teste minucioso para assegurar 
que o inquérito funcione. Os formandos devem estar preparados para alterarem as perguntas do inquérito, 
se se concluir que elas são ineficazes em termos de recolha dos dados requeridos. A chave para tornar o 
inquérito útil é formular perguntas que permitam a recolha de informações adequadas do modo mais 
eficaz possível. Isto significa a escolha entre as perguntas abertas e fechadas, assegurando que a 
linguagem e a terminologia utilizadas sejam entendidas pelo entrevistado, e mantendo o tamanho do 
inquérito num mínimo absoluto sem comprometer a necessidade de dados. Um factor adicional de 
importância-chave na criação do inquérito é a formulação de perguntas que não sugiram respostas.36 

Leitura Suplementar 
Robson, Colin, 2002. Real World Research, 2ª edição. Oxford: Blackwell.  
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 4. 

                                                            
36 Para induzir o debate, recomendamos que sejam pedidos aos formandos exemplos de perguntas que sugiram 

respostas e outras que não sugiram respostas, perguntas que necessitem de uma resposta de sim ou não, perguntas 
que necessitem de respostas pré-identificadas e perguntas que necessitem de respostas compridas. Pode, também, 
utilizar perguntas do inquérito (Anexo 4) e utilizá-las como base para um exercício onde os formandos podem 
tentar reformular as perguntas, alterando as abertas para fechadas e vice-versa. Os formandos devem explicar 
claramente o efeito das alterações efectuadas: as alterações melhorarão, ou não, a recolha de dados, e porquê? 
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Bloco 14: Métodos – Inquéritos  

LIÇÃO C: REALIZAR UM INQUÉRITO 

Notas para o Formador 
Leia o inquérito que será utilizado durante o exercício no terreno. Assegure-se de que todos os formandos 
entendem o objectivo de cada pergunta e o tipo de informações que cada pergunta necessita. Esteja atento 
à situação de que a última metade da lição demorará um tempo considerável. 

Lição 
O que inquéritos fazem a um nível geral já foi revisto. Parece fácil para um inquiridor deslocar-se a casas, 
ler o inquérito e anotar as respostas. No entanto, a recolha de dados fiáveis válidos está totalmente 
dependente das aptidões do inquiridor, incluindo a familiarização com e a compreensão do próprio 
inquérito. 

Primeiro, aprenda o inquérito. Isto significa conhecer as perguntas e o que as pessoas respondem. Isto 
facilitará o preenchimento do inquérito à medida que o entrevistado responde. O inquiridor deverá 
exprimir-se sempre de uma forma clara e perceptível. Os inquiridores devem estar preparados! Caso 
contrário, isso será exposto. Se os entrevistados sentirem que os inquiridores não têm um controlo total do 
que estão a fazer, é pouco provável que os entrevistados confiem neles ou no seu trabalho. 

Segundo, entenda o inquérito. Esta situação não é igual à anterior. Os inquiridores devem ler as 
perguntas e entender o tipo de informações que está a ser procurado. Desta forma, os inquiridores terão a 
certeza de que obterão o que pretendem. Por exemplo, pode ser perguntado ‘Quantas vítimas de minas 
existem na área?’, e o entrevistado pode responder ‘muitas’. O inquiridor deve saber que esta resposta 
tem pouco valor e, deste modo, deve pedir ao entrevistado que responda com informações mais precisas. 
Nestes casos, as perguntas podem ser colocadas de uma maneira diferente, que implique uma resposta 
mais concreta. Caso contrário, a equipa de estudo deve procurar informações noutros locais relativamente 
a essa questão.  

Terceiro, quando trabalham numa equipa, os vários membros executam diferentes tarefas durante os 
inquéritos. Uma pessoa pode colocar perguntas enquanto outra escreve as respostas. Algo que está 
tecnicamente fora do âmbito do inquérito, mas que também é importante, é reconhecer e anotar 
informações que não respondem a uma pergunta específica do inquérito, mas que podem ser úteis ou 
interessantes. Em muitos casos, os entrevistados fornecerão informações que não dizem especificamente 
respeito ao inquérito; os inquiridores devem anotar essas informações, tal como qualquer outra 
informação recolhida através das observações ou de conversas informais. Por outras palavras, a realização 
dos inquéritos não deverá ser vista apenas como uma forma de recolher dados padrão, mas também 
deverá ser vista como uma ferramenta activa que pode levar à recolha de dados adicionais. 

O inquérito que será utilizado no terreno deverá ser distribuído aos formandos. Cada pergunta deve ser 
debatida; a razão por trás da pergunta deverá ser elaborada; e o tipo de informações requerido deve ser 
explicitamente claro (veja os anexos 4 e 5). 

Conclusão 
Esta lição deve dar aos formandos uma visão geral sobre as aptidões requeridas para um inquérito com 
sucesso, e o inquérito que será utilizado durante o exercício no terreno deverá ser revisto. É muito 
importante que cada formando ocupe algum tempo para se familiarizar com o inquérito que será utilizado 
no terreno. As perguntas e os pedidos devem tornar-se familiares para cada formando. 
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Bloco 14: Métodos – Inquéritos  

LIÇÃO D: UTILIZAR UM INQUÉRITO 

Notas para o Formador 
Durante esta lição, os formandos dever-se-ão familiarizar com a utilização de um inquérito já escrito, por 
eles ou por outra pessoa. 

Lição 
Informações padrão, informações gerais, e uma fonte para entrevistas-chave e outras questões são três 
características principais dos inquéritos e do seu papel numa abordagem do estudo da comunidade. É 
importante que os formandos saibam o que um inquérito pode fazer, de modo que seja utilizada a 
ferramenta apropriada e eficazmente. 

A ideia de utilizar inquéritos está baseada na necessidade de se obterem informações padronizadas 
(onde um grande número de pessoas fornece informações exactamente sobre as mesmas perguntas). As 
informações padronizadas não nos permitem explorar em profundidade as necessidades ou aptidões 
específicas dos entrevistados. Deste modo, o objectivo dos inquéritos assenta em informações gerais 
sobre as casas e a comunidade. 

Durante os estudos da comunidade, é importante que os inquéritos sejam lidos e estudados no dia em 
que são realizados porque isto pode ajudar a planear o resto do estudo. O inquérito que actualmente está a 
ser utilizado para os estudos da comunidade tem várias perguntas que ajudam na identificação das 
pessoas. Pode acontecer que a maior parte das pessoas identifique a mesma pessoa para um papel ou 
tarefa específico ao nível da aldeia. Neste caso, será sensato tentar entrevistar essa pessoa. Uma segunda 
razão para a leitura dos inquéritos após a sua realização é que isto serve como garantia de qualidade. Se 
existirem falhas na forma como um inquérito foi realizado, haverá tempo para ajustar o procedimento. 

Quando um inquérito é realizado a casa deve ser abordada, e deve ser feito um pedido para se falar com 
o chefe da casa. Os inquiridores devem-se apresentar, explicando quem são, quem são os membros da sua 
equipa, para quem eles trabalham e qual a razão da sua presença. É muito importante que os inquiridores 
não levantem falsas expectativas. Se, por exemplo, os inquiridores estiverem a realizar uma visita de 
avaliação pré-desminagem, mas se não tiverem sido feitos planos concretos, os inquiridores devem 
realçar esta situação de modo que os membros da comunidade não se sintam traídos se uma operação não 
se concretizar. Os inquiridores devem, então, pedir ajuda ao chefe da casa e lembrar-se sempre de que, se 
a pessoa não estiver disposta a responder ao inquérito, não devem insistir. Se o chefe da casa não estiver 
disponível, os inquiridores devem perguntar se há mais alguém que possa ajudar. Uma criança pequena 
ou um visitante de outra área não é uma alternativa apropriada. É importante notar que estas orientações 
para apresentações também se aplicam para entrevistas. 

Os inquiridores devem estar sempre atentos para potenciais problemas. Isto pode ser ilustrado pelo que 
aconteceu a uma equipa durante um estudo da comunidade. A equipa chegou a uma casa e seguiu todas as 
orientações realçadas acima. O chefe da casa – neste caso, o marido – não estava, mas a sua mulher 
concordou em responder às perguntas. Ela foi muito cooperativa e forneceu informações muito 
importantes. No entanto, a cerca de metade do inquérito, o marido chegou a casa. Ele não interrompeu o 
inquérito, mas sentou-se a alguma distância e ouviu. Mas, a partir desse momento, o entrevistado (a 
mulher) não respondeu a mais perguntas. Todas as suas respostas eram na base ‘Não sei’, ‘Não tenho 
informações sobre isso’, ‘Penso que não posso ajudar relativamente a esse assunto’, etc. 

Quando os inquéritos fornecem informações pouco úteis (como no exemplo acima), pode ser necessário 
concluir a sessão do inquérito e, em seguida, deitá-lo fora. É muito importante que os inquiridores 
aprendam a reconhecer quando as informações não são úteis, e deverão ter em mente que os inquéritos 
têm pouca utilidade quando as perguntas são respondidas de um modo que não permite a obtenção das 
informações requeridas. 
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Conclusão 
É importante que os formandos sigam de perto os procedimentos enquanto estão no terreno. Isto inclui 
questões-chave como apresentações, pedidos de autorização para realizarem um inquérito numa 
determinada casa e a revisão diária dos inquéritos. Este último procedimento é essencial para assegurar 
que o processo de recolha de dados seja bem sucedido na obtenção dos dados requeridos. Igualmente 
importante é que os inquiridores aprendam a reconhecer quando os inquéritos não obtêm as informações 
requeridas. Nestes casos, os inquéritos que não proporcionem dados de trabalho deverão ser removidos da 
pilha de dados, e novos inquéritos – com outras casas – deverão ser realizados como compensação.37 

Leitura Suplementar 
Robson, Colin, 2002. Real World Research, 2ª edição. Oxford: Blackwell.  
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 4. 

                                                            
37 Recomendamos que os formandos pratiquem a redacção de algumas perguntas de inquérito e que as testem com os 

seus colegas de aula. Isto reforçará as suas aptidões relativamente à redacção e utilização dos inquéritos. 
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Bloco 15: Métodos – Entrevistas 

LIÇÃO A: ENTREVISTAS EM GRUPO E INDIVIDUAIS 

Notas para o Formador 
Esta lição dará, aos formandos, uma ideia geral das qualidades-chave e características essenciais das 
entrevistas com sucesso. 

Lição 
Já se debateu muito sobre as vantagens e desvantagens das entrevistas individuais versus entrevistas em 
grupo. O resultado foi que nenhuma é melhor que a outra. As entrevistas individuais permitem que uma 
pessoa forneça informações de um modo privado. Isto pode significar que a pessoa pode ser muito 
honesta mas, em determinadas situações, pode significar o contrário, pois não há ninguém para verificar. 
Por outro lado, as entrevistas em grupo podem permitir que as comunidades forneçam informações como 
um todo, que podem ser mais ou menos fiáveis dependendo das dinâmicas do grupo. As entrevistas em 
grupo são, muitas vezes, utilizadas porque elas dão uma oportunidade para também se fornecerem 
informações à comunidade. 

No caso dos estudos da comunidade, as entrevistas em grupo e individuais são utilizadas para se 
beneficiar dos pontos fortes e minimizar os pontos fracos de cada uma. Em ambos os tipos de entrevistas, 
é importante ter uma boa dinâmica. Na entrevista individual, o objectivo é ter uma conversa com o 
entrevistado, enquanto que na entrevista em grupo o objectivo é ter uma grande participação no grupo. 

Por natureza, as entrevistas individuais tenderão a fornecer informações mais específicas, enquanto que 
as entrevistas em grupo fornecerão informações mais amplas. A questão da confidencialidade será 
abordada posteriormente. Por agora, é importante relembrar que os formandos não devem falhar neste 
princípio básico. Se os entrevistados duvidarem da aptidão do entrevistador e da equipa do estudo 
relativamente ao tratamento anónimo das informações, o valor da entrevista pode ser baixo, 
particularmente quando as alterações nas realidades políticas ensinaram às pessoas que devem ser 
cuidadosas sobre em quem confiar. Entretanto, é importante realçar os três pontos evidenciados nas notas 
auxiliares de memória. Um debate dinâmico é caracterizado pelo facto dos participantes (entrevistador e 
entrevistado) desenvolver uma abordagem cooperativa para encontrar informações. A aptidão de 
dinamizar o processo de entrevista dependerá largamente da aptidão dos entrevistadores em 
demonstrarem que estão preparados. Antes da entrevista dever-se-á formular perguntas relevantes, que 
reflictam o que se espera que o entrevistado saiba, bem como as principais necessidades de informações 
da equipa de estudo. Isto leva ao segundo ponto: conversa. Ao mesmo tempo que os entrevistadores 
necessitam de estar preparados, eles também precisam de desenvolver rapidamente perguntas em resposta 
às informações que acabaram de obter. Uma entrevista difere de um inquérito porque, ao mesmo tempo 
que um conjunto de perguntas importantes é antecipadamente formulado, os entrevistadores também 
devem permitir que o debate se desenvolva em novas áreas. A participação é mais importante no grupo. 
Se os entrevistadores formarem um grupo com muitas pessoas, mas se apenas um número limitado se 
sentir à vontade para expressar as suas opiniões, os dados obtidos do processo serão menos úteis do que 
se todos ou a maioria das pessoas tiver uma participação activa. Nas entrevistas em grupo, o 
desenvolvimento de uma dinâmica de grupo que permita que todas as pessoas participem activamente no 
debate pode exigir um esforço considerável por parte do entrevistador. No entanto, a aptidão para 
proceder desse modo é essencial. Posteriormente, serão revistas as diferentes sugestões que podem ajudar 
nesta tarefa. 

Conclusão 
Globalmente, existem vários princípios que devem ser seguidos na realização de entrevistas. O 
entrevistador deve conseguir manter uma conversa dinâmica com o(s) entrevistado(s). A participação e 
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envolvimento por parte do(s) entrevistado(s) é também um factor-chave que afecta o sucesso das 
entrevistas. Para conseguir isto, é crucial que o entrevistador esteja bem preparado. Esta preparação inclui 
ter um conjunto de perguntas importantes, mas também possuir um entendimento suficiente da área e a 
aptidão para colocar perguntas de acordo com as respostas dadas. Ao mesmo tempo que existem vários 
factores que influenciarão a boa vontade dos entrevistados para fornecerem informações, um factor-chave 
é a confidencialidade. O entrevistado deve entender este significado e acreditar que a confidencialidade 
não será violada.38 

Leitura Suplementar 
Robson, Colin, 2002. Real World Research, 2ª edição. Oxford: Blackwell.  
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 4. 

                                                            
38 Sugerimos que seja pedido aos formandos para entrevistarem o formador sobre uma questão à escolha do 

formador. O formador deve estar preparado para desempenhar o papel de uma pessoa muito cooperativa e muito 
retraída. Isto ajudará os formandos a desenvolverem um bom senso para o tipo de dificuldades que podem ser 
colocadas no terreno. 
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Bloco 15: Métodos – Entrevistas 

LIÇÃO B: REALIZAR UMA ENTREVISTA 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é fornecer aos formandos algumas sugestões e informações práticas sobre a 
realização de entrevistas. 

Lição 
Primeiro, vamos analisar a questão da identificação do entrevistado. No caso das entrevistas em grupo, é 
essencial que grande parte da população da aldeia participe. Para aumentar as hipóteses de participação, 
os formandos devem ter a certeza de que a equipa tem um suporte institucional para a reunião (por 
exemplo, chefia da aldeia) e assegurar-se de que foram tomadas as medidas adequadas para informar a 
população da reunião. 

No caso das entrevistas individuais, a questão de escolha dos entrevistados é mais complicada. 
Anteriormente, foi mencionado que durante os estudos da comunidade são realizadas cinco a oito 
entrevistas individuais. Será fornecida aos formandos uma lista de verificação que os informa dos tipos de 
mecanismos que são utilizados na recolha de dados, para resposta a cada subtítulo no campo da pesquisa. 
A utilização desta lista ajuda a identificar os tipos de informações que necessitam de entrevistas 
individuais. Além disso, os formandos devem utilizar entrevistas em grupo, inquéritos e conversas não-
oficiais com os aldeões, para determinarem quem está mais apto a responder a uma determinada questão 
da lista de verificação. Os formandos devem estar atentos ao facto de que ao questionarem um 
entrevistado podem colocá-lo numa posição ‘privilegiada’ relativamente aos outros aldeões. Deste modo, 
é muito importante que os formandos utilizem os seus conhecimentos sobre a aldeia para se assegurarem 
de que as pessoas-chave, como o chefe da aldeia, sejam entrevistadas. Nalguns casos, é necessário 
realizar entrevistas adicionais apenas por esta razão. O que deve ser evitado é a exclusão de entrevistados 
de grupos vulneráveis ou os identificados como detentores do poder (chefes da aldeia, chefes da igreja, 
etc.). São essenciais várias perspectivas. 

As entrevistas são conversas. Quanto mais uma entrevista for uma conversa, mais útil ela será. Os 
entrevistadores devem tentar estabelecer, com o entrevistado, uma dinâmica que seja tranquila e 
informativa. Os entrevistadores devem saber o que pretendem perguntar e preparar-se bem. Afaste-se das 
perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Este último ponto é crucial. Os entrevistadores 
devem testar as suas perguntas para terem a certeza de que elas não podem ser respondidas com um 
simples sim ou não, pois este tipo de respostas termina uma conversa em vez de iniciar uma conversa 
dinâmica, além de que este tipo de respostas produz poucas informações.39 

O objectivo de uma entrevista individual é obter o máximo possível de informações detalhadas, o que 
significa que o entrevistado necessita de falar. Deste modo, o trabalho do entrevistador é fazer com que o 
entrevistado tenha interesse em fornecer informações. Os entrevistadores podem fazer isto colocando 
perguntas que necessitam de respostas longas, as quais, por sua vez, fornecerão informações para novas 
perguntas. 

Juntamente com as entrevistas individuais estão as entrevistas em grupo, concebidas para se obter 
informações mais gerais, onde o desenvolvimento de uma boa dinâmica e de uma participação geral é 
                                                            
39 Recomendamos que sejam utilizados os pequenos exercícios seguintes para ilustrarem o problema com as respostas 

de sim ou não: A linha do dia de aniversário. Envie um formando para fora da sala de aula. Coloque todos os 
outros formandos numa linha de acordo com a ordem dos seus dias de aniversário (por exemplo, uma pessoa que 
nasceu a 4 de Janeiro antes de uma pessoa que nasceu a 8 de Janeiro, esta antes de uma pessoa que nasceu a 6 de 
Maio, etc.). Após todos os formandos estarem alinhados pela ordem correcta, peça ao formando que está fora da 
sala para entrar. Este formando pode, então, fazer perguntas de resposta sim ou não a qualquer um dos seus 
colegas. O objectivo é o formando estabelecer o princípio que foi utilizado para organizar a linha. As hipóteses do 
formando ser capaz de verificar esta situação são muito pequenas. Isto é uma excelente ilustração de que as 
respostas de sim ou não fornecem pouco material de trabalho, e não ajudam o entrevistador a obter direcções 
novas e produtivas. 
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também essencial. Os entrevistadores devem estar atentos para o facto da conversa durante as entrevistas 
em grupo poder abordar áreas para as quais os entrevistadores não estejam preparados. Deste modo, os 
entrevistadores devem ser rápidos a colocar as perguntas que estejam para além das informações a eles 
fornecidas como respostas a outras perguntas. Para as entrevistas em grupo, é particularmente útil ser 
mais do que uma pessoa, de modo que as responsabilidades de liderança do debate e de tomada de notas 
possam ser divididas entre os membros da equipa. 

Os entrevistadores devem-se certificar de que entendem o que é dito. Se os entrevistadores tiverem 
dúvidas, deverão colocar novamente a pergunta de uma forma diferente ou, simplesmente, pedir que a 
dúvida seja clarificada. Os entrevistados, geralmente, estarão muito atentos no caso dos entrevistadores 
terem pouca experiência na área, e mostrar-se-ão muito satisfeitos em esclarecer as dúvidas que possam 
haver. 

Se o entrevistador detectar que os entrevistados têm dificuldade em estarem disponíveis para a 
entrevista num determinado dia, deverão adaptar o seu programa de acordo com as necessidades dos 
entrevistados. Primeiro, é essencial que os entrevistadores marquem encontros. Isto demonstra respeito 
pelas rotinas diárias dos entrevistados. No entanto, particularmente quando realizarem entrevistas 
individuais, o entrevistador deve estar preparado quando vai para marcar um encontro. Pode acontecer 
que a pessoa em questão queira fazer a entrevista naquele momento.  

Quando o processo de entrevista trouxer problemas inesperados, os entrevistadores devem tentar alterar 
as condições ou reprogramá-la. Por vezes, uma equipa vai entrevistar um membro da aldeia à hora 
marcada, mas descobre que a pessoa está doente e impossibilitada de responder correctamente às 
perguntas. Noutros casos, as entrevistas em grupo são interrompidas. No caso das entrevistas em grupo, 
pode não ser prático reprogramar a reunião, visto que isso pode exigir um esforço considerável por parte 
de várias pessoas da população. Nestes casos, o entrevistador deve avaliar a situação e ver se, de algum 
modo, pode tornar o encontro mais produtivo. 

O material da entrevista tem um papel-chave na abordagem do estudo da comunidade. A validade dos 
dados, no entanto, está inteiramente dependente do modo como a entrevista é realizada. Tal como com os 
inquéritos, a equipa de estudo deve estar atenta para o facto de algumas entrevistas não produzirem 
informações úteis. Neste caso, devem ser procuradas outras fontes para compensar a falta de informações. 

Conclusão 
A entrevista é uma ferramenta muito útil para a recolha de dados. No entanto, é importante reconhecer 
que o valor dos dados gerados dependerá da forma como a entrevista é realizada. Nas lições anteriores 
foram revistas algumas tácticas-chave que necessitam de ser seguidas para aumentar as hipóteses de que a 
entrevista produza dados úteis. Além disso, a utilidade dos dados dependerá, largamente, da identificação 
dos entrevistados apropriados. Com os estudos da comunidade, recomendamos que sejam realizadas 
cinco a oito entrevistas individuais. O número limitado torna crucial que sejam identificados os 
entrevistados correctos. No caso das entrevistas em grupo, é essencial que uma grande parte da 
comunidade participe. Além do mais, durante as entrevistas em grupo e individuais, os entrevistadores 
devem estar atentos às restrições de tempo, doenças ou outros factores relacionados com os entrevistados 
que podem afectar, consideravelmente, a natureza dos dados recolhidos.  

Leitura Suplementar 
Robson, Colin, 2002. Real World Research, 2ª edição. Oxford: Blackwell.  
Relatório da PRIO 1/2000, capítulo 4. 
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Bloco 16: Exercícios no Terreno – Realizar um Estudo 

LIÇÃO: REALIZAR UM ESTUDO 

Notas para o Formador 
Esta lição está concebida para dar aos formandos uma ideia clara sobre o que o processo de estudo da 
comunidade envolve. 

Lição 

Formas Complementares de Captura de Dados: Material Escrito, Observações, Entrevistas em 
Grupo, Inquéritos e Entrevistas Individuais 
Os estudos da comunidade utilizam todos os mecanismos de recolha de dados acima mencionados. Estes 
mecanismos são normalmente utilizados numa ordem específica (veja as notas auxiliares de memória), 
mas é possível ajustar essa ordem. Chegou-se à conclusão de que a realização prévia de inquéritos 
permite a identificação subsequente dos entrevistados para as entrevistas individuais. No entanto, esta 
ordem específica – relativamente aos inquéritos e às entrevistas individuais – pode ser trocada, ou os dois 
mecanismos podem ser realizados simultaneamente. A última opção requer que seja prestada uma grande 
e consistente atenção aos inquéritos, pois estes podem alterar a realização do estudo (por exemplo, a 
identificação de novos informadores para as entrevistas-chave). 

• Primeiro, deve ser efectuada uma revisão dos dados existentes, se estiverem disponíveis. Estas 
informações podem incluir relatórios de visitas anteriores à área pelo pessoal da organização para quem 
os formandos trabalham, mas também podem incluir relatórios obtidos de outras origens, como 
entidades governamentais ou organizações que trabalham ou que tenham trabalhado na área. 

• Segundo, a equipa deve ser apresentada à administração local e deve pedir autorização para trabalhar na 
aldeia pré-identificada. Pode ser útil ter uma carta de recomendação do corpo de desminagem nacional 
ou das entidades oficiais regionais. Além disso, os formandos devem pedir uma pessoa de contacto ao 
nível da aldeia. Quando a equipa de formandos chegar à aldeia, devem encontrar uma pessoa de 
contacto que lhes esteja atribuída. A equipa deve ser apresentada, e deve ser pedida autorização para 
trabalhar na área e ajuda. A equipa necessitará de uma área para acampar, e necessitará de cuidar de 
alguns aspectos práticos, como latrinas e acesso à água. Deve ser identificado um guia que esteja 
familiarizado com a área e que tenha boas informações sobre o local das minas. Se o guia for da aldeia e 
não, por exemplo, um membro da equipa de desminagem na área, é necessário contratá-lo. Neste caso, 
as orientações para contratar o guia devem ser semelhantes às utilizadas para o intérprete (veja abaixo). 
Os formandos devem pedir à pessoa de contacto para os ajudar a organizar, o mais rapidamente 
possível, uma reunião em grupo com a população, de modo a que possam começar o seu trabalho. 

• Terceiro, após os formandos terem chegado e organizado as questões logísticas (local e definição do 
acampamento) e as questões técnicas (guia e intérprete), deverão caminhar pela aldeia para tentarem 
ter uma ideia da área e do melhor modo para realizarem o inquérito. Esta observação geral pode 
fornecer-lhes perguntas adicionais para a primeira entrevista em grupo. É crucial que esta observação 
não seja efectuada sem a equipa ter um guia qualificado. 

• Quarto, os formandos realizarão uma entrevista em grupo com os aldeões e pedirão autorização para 
trabalhar e ajuda na realização do estudo. Durante esta reunião, também recolherão informações 
gerais sobre a aldeia. 

• Quinto, os formandos realizarão os inquéritos. Os inquéritos são realizados antes das entrevistas 
individuais porque eles podem ajudar a identificar os entrevistados para as entrevistas individuais. 

• Sexto, os formandos realizarão entrevistas individuais com pessoas-chave. Geralmente, cinco a oito 
entrevistas serão suficientes para se obter as informações necessárias. 

• Sétimo, os formandos terão outra reunião de grupo. Esta reunião é utilizada para confirmar as 
informações que eles têm e para clarificar as informações duvidosas. Os formandos devem agradecer 
aos aldeões a ajuda prestada e cumprimentá-los antes da partida. 
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Além disso, é necessário ter em conta várias outras questões: 

Análise: É importante que todos os dados recolhidos sejam revistos diariamente. Isto permitirá tirar 
conclusões preliminares e identificar os tipos de dados que estão em falta. A análise precisa de ser um 
aspecto contínuo do processo do estudo, desde o planeamento inicial até ao relatório final. 

Observações: A primeira observação da aldeia deve ser feita assim que os formandos chegarem. A 
segunda e mais sistemática observação deve ser realizada após a definição do acampamento. 
Recomendamos que sejam realizadas, regularmente, caminhadas pela aldeia, porque os formandos podem 
aperceber-se de coisas novas à medida que continuam os exercícios de observação. Se uma aldeia for 
composta por muitas casas dispersas, ou com quilómetros de mata entre elas, pode não fazer sentido 
realizar observações regulares de toda a aldeia, e pode ser preferível centrar as observações nas áreas 
onde as pessoas se reúnem, como o mercado da aldeia. No entanto, deve ser realizada a primeira 
caminhada de observação pré-inquérito.  

Confidencialidade: Isto é a chave para uma responsável e eficaz recolha de dados. Com excepção da 
entrevista em grupo (por exemplo, nas entrevistas individuais e inquéritos) os formandos devem fazer 
sempre aos entrevistados uma promessa solene de confidencialidade. Os entrevistados podem-se sentir 
pouco à vontade em fornecer informações aos formandos se pensarem que essas informações serão 
disponibilizadas fora da equipa do estudo. A garantia de anonimato coloca uma grande responsabilidade na 
equipa do estudo e na organização relativamente à segurança das informações obtidas, durante e após o 
estudo. As informações obtidas são importantes, mas não é importante que o que uma pessoa tenha dito seja 
debatido com outras pessoas da mesma aldeia. 

Intérpretes: Pode acontecer que os formandos necessitem de utilizar um intérprete. Isto causa sempre 
algumas restrições no seu trabalho. Aqui, existem algumas questões a relembrar: Os formandos devem, 
também, dar formação ao seu intérprete. O intérprete deve conhecer e respeitar as regras sobre 
confidencialidade. E o intérprete deve entender que está lá para ser a voz dos formandos, bem como a voz 
das pessoas entrevistadas ou inquiridas, e não para dar a sua opinião ou interpretação das informações. Se 
alguém é contratado localmente, pode também fornecer informações importantes sobre a aldeia e os seus 
habitantes, mas isto não deve ser feito durante os inquéritos ou entrevistas. Quando se contrata um 
intérprete na aldeia, é importante identificar uma pessoa que seja responsável e fiável. Ao mesmo tempo, 
é importante encontrar alguém que seja aceite para a maioria dos habitantes e que não tenha uma posição 
de poder na aldeia. Esta última situação é importante porque as pessoas podem não se sentir à vontade 
para expressarem as suas opiniões honestas, se os formandos forem ajudados por alguém com uma 
posição de poder, e os entrevistados estarão alertas para o facto de que alguém da área está a ouvir o que 
eles estão a dizer. 

O pagamento do pessoal contratado pessoalmente é importante. Não devem ser pagos salários 
desproporcionados. Os salários devem estar directamente ligados às bitolas de economia locais, ou ao que 
o intérprete poderia ter ganho se não trabalhasse com os formandos. 

Conclusão 
A lição acima fez uma revisão aos vários passos a seguir durante a visita de campo do estudo da 
comunidade. O modo como o estudo da comunidade é realizado é a chave para a fiabilidade do material 
recolhido. Como ficou claro nas lições anteriores, a utilização adequada das ferramentas é essencial, mas 
não é suficiente para assegurar bons dados. A ordem dos passos efectuada durante um estudo da 
comunidade ajudará, substancialmente, a construir um processo no qual os membros da comunidade se 
sintam como fazendo parte dele. Isto é um factor essencial para assegurar a participação da comunidade 
no processo. Além do mais, questões como as revisões diárias dos dados, a ordem e realização das 
observações, a confidencialidade e a contratação de pessoal são as chaves para assegurar que os dados sejam 
fiáveis e suficientes.40 
 
 
 

                                                            
40 Recomendamos que haja abertura para comentários e perguntas. Se os formandos não tiverem perguntas, o 

formador pode colocar-lhes questões relevantes sobre o que acabou de ser revisto. 
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Bloco 17: Utilizar os Dados 

LIÇÃO A: ESCREVER O RELATÓRIO 

Notas para o Formador 
O objectivo desta lição é fornecer aos formandos uma visão geral dos requisitos do relatório e dar-lhes a 
oportunidade de aprenderem a utilizar ferramentas informáticas, como o Microsoft  
Excel. 

Lição 
Antes dos formandos poderem redigir os seus relatórios, eles devem compilar os dados recolhidos de 
uma forma organizada. Primeiro, os formandos devem rever todas as informações recolhidas dos 
inquéritos e existentes nos seus cadernos, que deverão conter notas detalhadas sobre todas as entrevistas, 
observações, conversas não-oficiais e debates com os colegas de equipa. Segundo, os formandos devem 
ordenar estas informações de acordo com os respectivos campos – uma tarefa que, em grande parte, terá 
sido realizada durante a estadia no terreno. Terceiro, os formandos analisarão os dados do inquérito para 
complementarem as informações que já possuem. Os formandos aprenderão a utilizar o Microsoft Excel 
para sistematizarem os dados do inquérito, embora este trabalho possa ser feito manualmente. 
Após os formandos terem compilado as suas informações sob títulos apropriados e as terem completado 
com as respostas do inquérito, devem rever as informações e compilar a análise dos dados. Devem fazer 
ligações entre as diferentes questões, não se esquecendo que as minas terrestres são a preocupação-chave 
do estudo da comunidade. Por outras palavras, cada secção deve estar ligada com as informações sobre a 
questão das minas terrestres. Este processo deve ser orientado por dois factores-chave: Primeiro, a 
questão ou finalidade que levou ao estudo e, segundo, uma pesquisa de qualquer informação inesperada 
que possa ter valor. Este procedimento pode fazer com que os formandos desenvolvam uma secção que 
deverá ser colocada no início do relatório, realçando as conclusões principais.  

Se os formandos concluírem que têm informações contraditórias, deverão tentar descobrir o porquê da 
situação. Se os formandos tiverem revisto as suas notas e os inquéritos durante a sua visita ao terreno, 
deverão poder assegurar que as contradições nos dados foram justificadas. No entanto, se os formandos 
tiverem deixado o terreno e, depois, concluírem que os dados são contraditórios, deverão incluir todas as 
versões dos dados recolhidos, e não escolher algumas informações, ignorando outros elementos para 
corrigir as contradições. Pode muito bem acontecer que o realce das contradições reflicta com precisão o 
modo como as pessoas vêem as questões. O reconhecimento de todos os vários elementos ajudará a 
escrever um relatório útil. 

Sugerimos que seja apresentado um esboço do relatório nesta fase do curso, feito em Microsoft Word e 
Excel (veja o Anexo 6). 

Conclusão 
Esta lição apresentou as questões técnicas chave sobre a escrita de um relatório com sucesso. Estas 
questões incluem a análise e organização dos dados recolhidos como um ponto de partida para uma 
análise completa. Uma questão importante a relembrar aqui é de que os formandos devem regressar à 
questão ou razão original para a qual o estudo foi realizado, mas também devem estar atentos para o facto 
de que podem existir informações que não sejam directamente relevantes para a finalidade principal do 
estudo, mas que podem ser valiosas para o operador. Além disso, é muito importante que não ignorem 
dados pelo facto de eles parecerem ser contraditórios. Nesta fase, se os formandos regressarem aos 
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primeiros dias das lições e se reverem rapidamente os tópicos analisados, dever-se-ão sentir preparados 
para irem para o terreno e realizarem um estudo tendo em vista um relatório útil.41 
 

                                                            
41 Sugerimos que seja dado aos formandos um tempo considerável para praticarem com o Microsoft Excel e com o 

Microsoft Word, pois eles podem não estar familiarizados com o trabalho em computadores. Eles devem utilizar 
inquéritos já concluídos para praticarem a introdução e análise de dados no Microsoft Excel. 
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Bloco 17: Utilizar os Dados 

LIÇÃO B: UTILIZAR O RELATÓRIO 

Notas para o Formador 
Esta lição está destinada a fornecer aos formandos alguns auxiliares de memória finais sobre a utilidade 
do relatório produzido a partir dos estudos. Por último, a utilidade do relatório dependerá, largamente, da 
disposição dos operadores para o utilizarem como uma ferramenta eficaz. 

Lição 
Claramente, após o relatório estar escrito, a sua utilização dependerá da fase em que o estudo foi realizado 
– antes, durante ou após uma operação. Além do mais, o relatório terá duas vantagens sobrepostas: ele 
ajudará os projectos individuais, mas também pode ser utilizado para melhorar o programa em termos 
gerais. A segunda vantagem é um resultado do facto de que quanto maior for a experiência que um 
operador tem em identificar as aptidões e vulnerabilidades das comunidades e em trabalhar com sucesso 
com elas, maior será o potencial para se obterem boas operações ao nível do terreno e para se reduzirem 
os danos potenciais. 

Fundamentalmente, as agências de operação devem desenvolver disposição e aptidão para utilizarem as 
informações que possuem. É de pouca utilidade realizar estudos, e mesmo escrever relatórios, se não 
existir uma maneira eficaz de os utilizar. Quem obterá os relatórios? Como irão ser utilizados? Estas são 
questões que devem ser claramente respondidas pelo operador antes de serem adoptadas novas 
abordagens para recolha de dados. Por exemplo, se um relatório for escrito durante uma operação de 
desminagem e se se concluir que os aldeões estão insatisfeitos com a presença dos desminadores devido 
ao seu comportamento durante os tempos livres, ou se se concluir que a população tem pouca confiança 
na desminagem, é importante que existam maneiras através das quais estas informações possam atingir a 
tarefa em questão, de modo a que possam ser tomadas as medidas correctas para resolver o problema. 
Propriamente dito, a existência de um relatório não resolverá o problema. Ele só fornecerá um sinal para a 
existência do problema e fornecerá opções para a sua solução. A aptidão para implementar respostas é 
uma questão diferente. 

As maneiras principais nas quais os relatórios podem ser utilizados eficazmente serão agora realçadas: 

Para Identificar uma Prioridade Quando um Operador Deve Decidir Entre Áreas Aparentemente 
Iguais 
Os relatórios que resultam de estudos efectuados antes do início das operações podem ser utilizados para 
determinar qual a área, de entre um número limitado de áreas, deve ser desminada em primeiro lugar. 
Como foi elaborado durante este curso, a definição de prioridades torna-se cada vez mais difícil à medida 
que os países afectados por minas avançam na direcção de desenvolvimento a longo prazo. Assim pode 
acontecer que seja atingido um ponto onde as prioridades de identificação sejam impossíveis sem 
informações detalhadas.  

Para Recolher Informações Sobre Como Melhor Iniciar a Operação 
A realização de estudos da comunidade pré-desminagem fornece informações substanciais que podem 
ajudar a iniciar uma operação que minimizará as questões relacionadas com o impacto, como as 
negociações pré-desminagem, assegurando a finalidade da desminagem e que o grupo alvo é o correcto. 
Estas questões foram revistas anteriormente no curso, mas aqui é importante reiterar que os acordos feitos 
entre o operador e as comunidades afectadas necessitam que o operador esteja, de antemão, bem 
informado.  
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Para Corrigir Erros (por exemplo, Dinâmicas Incorrectas Entre a Equipa de Desminagem e os 
Aldeões) 
Primeiro, é crucial reconhecer que, se as avaliações tiverem sido feitas antes da desminagem, estarão 
disponíveis informações substanciais na fase da desminagem. Assim, a avaliação da operação durante a 
desminagem pode ocupar menos tempo e pode-se centrar especificamente nas áreas que se pensa serem 
problemáticas. É nesta fase que os benefícios mais visíveis podem ser aparentes. As avaliações correctas e 
detalhadas sobre as operações em curso fornecerão à organização informações-chave para assegurar o 
impacto e para minimizar simultaneamente os potenciais efeitos negativos da desminagem. Os 
conhecimentos obtidos nesta fase necessitam de ser rapidamente comunicados à equipa que está a 
trabalhar no terreno, e deverão ser feitos ajustes nos métodos o mais rapidamente possível. A aptidão dos 
operadores para efectuarem este procedimento irá, a longo prazo, ajudá-los a assegurar que as suas 
operações sejam vistas como capazes de produzirem impacto e manterem um suporte consistente da parte 
das populações afectadas, entidades governamentais e dadores.  

Para Assegurar que as Comunidades Beneficiem o Mais Possível da Operação 
Após uma operação estar concluída, o valor do relatório é duplicado: para corrigir qualquer problema 
ligado à operação anterior e para adaptar, de um modo geral, o modo de trabalhar do operador a métodos 
mais efectivos (lições aprendidas). Qualquer operação deve-se centrar na obtenção do maior impacto 
possível, ao mesmo tempo que minimiza os danos causados. Existem, também, preocupações-chave para 
as organizações humanitárias e para os dadores. No entanto, se a avaliação da pós-desminagem apontar 
para uma necessidade de maior envolvimento ao nível da comunidade, apesar dos esforços feitos durante 
a desminagem, o operador deve encontrar maneiras adequadas para resolver o problema e agir de acordo 
com a solução identificada. A aptidão do operador em reconhecer o seu papel e responsabilidade ao nível 
da pós-desminagem será apreciada, não apenas pelas aldeias afectadas mas também pela comunidade de 
dadores. 

Conclusão 
De um modo geral, a abordagem do estudo da comunidade é uma ferramenta útil para várias fases do 
processo de desminagem. As maneiras mais evidentes nas quais um estudo da comunidade pode ser útil 
para um operador são: identificar prioridades em caso de áreas aparentemente idênticas, recolher 
informações que permitam que sejam feitos acordos efectivos e aplicáveis entre o operador e a 
comunidade antes do início da operação, corrigir erros feitos ao nível do terreno enquanto a operação está 
em curso, assegurar que as comunidades beneficiaram o mais possível da operação, e identificar e utilizar 
as lições aprendidas para melhorar as operações futuras. A utilidade da abordagem estará, contudo, 
dependente da aptidão do pessoal de formação e organizacional em se adaptarem à medida que as 
necessidades se vão alterando.42 
 

                                                            
42 Sugerimos que o tempo seja utilizado aqui para clarificar qualquer área onde existam dúvidas. Se não existirem 

questões, pode ser iniciado um debate sobre a utilidade do relatório perguntando aos participantes como é que 
eles acham que o relatório pode ser útil nas suas próprias definições organizacionais. 
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 1: INTRODUÇÃO 

Componente Prática A: Introduções  

Pontos Auxiliares de Memória 
• Assistance to Mine-Affected Communities (AMAC) 
• Abordagem do estudo da comunidade 
• Focalizar grupos alvo 

 

Componente Prática B: Materiais e Estilo de Ensino 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Componentes: Sala de aula e terreno 
• Lições, exercícios e simulações 
• Materiais escritos (relatórios)  
• Trabalho nocturno  
• Estudo da comunidade 
• Interactivo 
• Classificações 

 

Componente Prática C: A Necessidade da Formação  

Pontos Auxiliares de Memória 
• Reforçar a capacidade ao nível do terreno 
• Utilizar eficazmente as informações disponíveis 
• HMA de macro a micro 

 

Componente Prática D: Alicerces Principais 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Não Causar Danos 
• Análise das Capacidades e Vulnerabilidades (ACV) 
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Exercício 1 

Exercício de Exposição de Ideias: O Que é o Impacto Sócio-Económico das Minas Terrestres? 
1.  Exposição de ideias sobre a questão e tomada de notas dos seus pensamentos. 
2.  Organizar os seus pensamentos: Criar um grupo com duas pessoas sentadas à sua direita. 

Explicar uns aos outros os diferentes pensamentos que tiveram e escrever todas estas ideias de 
uma forma ordenada. 

3.  Identificar um porta-voz do grupo e partilhar as suas ideias com os colegas. 

 

Trabalho Nocturno 1 
Escreva três exemplos sobre como as organizações que realizam desminagem podem causar danos às 
comunidades (‘Não Causar Danos’). 
 
Escreva três exemplos de diferentes aptidões que as comunidades possam ter. Utilize a sua 
experiência no terreno como orientação destes exemplos (‘Análise das Capacidades e 
Vulnerabilidades’). 
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Componentes Práticas e Exercícios 
 

BLOCO 2: VISÃO GERAL DA HMA 

Componente Prática A: A HMA como Parte de um Maior Esforço Humanitário 

Pontos Auxiliares de Memória 
• As minas terrestres e a sua implicação numa situação de conflito 
• As minas terrestres e a sua implicação numa situação de pós-conflito 
• A eliminação do impacto das minas terrestres requer mais do que a sua remoção física 

 

Componente Prática B: A HMA e as Suas Componentes  

Pontos Auxiliares de Memória 
• Advocacia 
• Campanha de sensibilização anti-minas 
• Desminagem 
• Assistência às vítimas 

 

Componente Prática C: Da Emergência ao Desenvolvimento – Uma Revisão das Diferentes 
Fases da Assistência e dos Seus Papeis 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Objectivo geral Emergência Desenvolvimento a curto prazo Desenvolvimento a longo prazo 

Impacto principal por 
nível 

Nível nacional (Impacto de 
macro-nível) 

Nível regional (coordenação 
frequente com outras iniciativas 
de ajuda) 

Nível da comunidade (Impacto de 
micro-nível) 

Potencialidade de 
acidentes 

Alta Baixa Mínima 

Identificação do 
impacto 

Dificuldade baixa Dificuldade média Dificuldade alta 

 

Tabela 1: Definição de prioridades por fase da reconstrução pós-guerra (de Ananda S. Millard & Kristian Berg 
Harpviken, 2000. Reavaliação do Impacto da Acção Humanitária Contra as Minas: Ilustrações de Moçambique, 
Relatório da PRIO 1/2000. Oslo: PRIO) 
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Exercício 2 

Simulação: Definição de Prioridades 
Divida em grupos. Cada grupo deve escolher a área que requer ajuda em primeiro lugar e justificar a 
sua decisão. Após a decisão da área a ser cuidada em primeiro lugar, explique e justifique o tipo de 
intervenção requerido. Pode sentir que lhe faltam informações necessárias para tomar a sua decisão. 
Neste caso, apresente os argumentos prós e contra para cada caso e realce o tipo de informações que 
lhe falta e o que irá fazer para recolher estas informações. 
 
Os grupos deverão apresentar as suas conclusões e decisões aos colegas, e deve ser efectuado um 
debate. 

O Caso 
O país onde está a trabalhar acabou de assinar um acordo de paz, e a sua organização iniciou um 
programa de desminagem. Irá receber as duas tarefas seguintes, mas só poderá realizar uma delas. 

Tarefa A 
Uma estrada principal, que liga duas cidades principais (A e B) em províncias adjacentes, está 
minada. A estrada tem 500 km e não há a certeza da quantidade de minas que ela tem. Suspeita-se que 
apenas pequenas extensões da estrada estejam minadas, mas a maior parte da estrada é considerada 
uma área suspeita. Como a estrada está numa área deserta, não há população em seu redor. A cidade 
A é uma cidade portuária onde a comida e os medicamentos são guardados em armazéns. A cidade B 
é a segunda maior cidade do país e está à beira da fome. Na segunda cidade vivem 500.000 pessoas. 
Não existem registos de acidentes com minas, mas suspeita-se que ocorreram muitos durante a guerra. 
A cidade B cresceu consideravelmente durante o conflito porque as pessoas deslocadas internamente 
gravitaram na sua direcção. Sabe-se que existem muitas pessoas amputadas a viverem na cidade.  

Tarefa B 
A paz é frágil e as partes envolvidas no conflito, bem como a comunidade internacional, sentem que o 
regresso dos refugiados é essencial. A agência responsável pelo regresso dos refugiados identificou 
uma área próxima de um país fronteiriço como um local adequado para os campos dos retornados. Os 
retornados deverão permanecer durante, pelo menos, 1 mês e necessitarão de lenha para cozinharem. 
A área florestal na proximidade do potencial campo está minada. 
 

Trabalho Nocturno 2 

Escreva uma Composição (2–3 Páginas) sobre Um dos Tópicos Seguintes: 
• Pensa que a desminagem, a campanha de sensibilização anti-minas e a assistência às vítimas 

devem ser coordenadas? Porquê? 
• Porque é que é mais difícil identificar o impacto na fase de desenvolvimento? 
• Porque é que há mais probabilidades de ocorrerem acidentes na fase de emergência? 
• Qual o significado da seguinte frase: ‘A eliminação do impacto das minas terrestres  

requer mais do que a sua remoção física’? 
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Componentes Práticas e Exercícios 
 

BLOCO 3: VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL 

Componente Prática A: Actividades Pós-Desminagem 

Pontos Auxiliares de Memória 
• A desminagem deve entender o seu impacto 
• Assegurar-se de que o impacto se materialize 
• Aprender com a experiência 

 

Componente Prática B: Relação Agência–Comunidade 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Servir o grupo alvo 
• Flexibilidade e adaptabilidade 
• A resolução do problema requer que ele seja entendido 

 

Componente Prática C: Relação Individual–Comunidade 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Os desminadores são mais do que técnicos 
• A necessidade de entendimento ao nível do terreno 
• O impacto da ‘pessoa’ 
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Exercício 3 

Questionário: Identificar uma Linguagem Comum 
 
Isto não é um teste! Não há uma resposta simples! Não há uma resposta! E não há uma resposta 
‘certa’! 

Secção I 
Por favor, responda às seguintes perguntas: 
 
1. O que espera obter com este curso? 
2. Como define impacto? 
3. Como definiria impacto sócio-económico? 
4. Qual é o objectivo da utilização das ferramentas de avaliação do impacto? 

Secção II 
Em cada uma das perguntas seguintes, marque a opção mais válida. 
 
5. O objectivo da identificação do impacto sócio-económico é…? 

a) preencher os requisitos dos dadores 
b) Nós trabalhamos para comunidades; assim, devemos assegurar que o nosso trabalho as 

beneficie 
c) Não sei 

6. Se estiver a tentar identificar as necessidades de uma comunidade, de quem é que obtém as suas  
informações? 

a) Do chefe da aldeia/do representante da aldeia/do conselho da aldeia 
b) Do pessoal de outras ONGs que estejam a trabalhar na área 
c) Devemos, primeiro, identificar um informador de confiança 
d) Devemos identificar vários informadores de confiança 

7. Como é que sabemos que as informações obtidas são fiáveis? 

a) Porque o informador tem um cargo elevado na aldeia 
b) Porque o informador faz parte do governo 
c) Porque o informador faz parte de uma ONG e, deste modo, não tem interesses próprios 
d) Porque confiamos em vários informadores 
e) Através de reuniões em grupo 

8. As informações são sempre fiáveis quando…? 

a) entrevistamos pessoas do governo 
b) entrevistamos pessoas de uma ONG 
c) as informações fazem sentido 
d) temos entrevistas individuais com informadores 
e) temos entrevistas em grupo 
f) Nunca podemos ter a certeza de que uma fonte de informações é fiável 
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9. As questões importantes no contexto de um local…? 

a) serão importantes onde quer que a desminagem seja realizada 
b) são só aplicáveis a esse local 
c) podem ou não ser aplicáveis noutro sítio 

10. A identificação do impacto das minas terrestres numa aldeia…? 

a) dá-nos informações que podem ser aplicadas em operações noutras aldeias 
b) fornece-nos uma planta infalível para a acção contra as minas no futuro 
c) não nos fornece qualquer informação que seja útil noutras aldeias 
d) cumpre os nossos deveres para os nossos dadores 

11. Das questões aqui listadas, o aspecto mais importante da acção contra as minas é…? 

a) a obtenção do trabalho em curso o mais rapidamente possível 
b) a aptidão de satisfazer as necessidades de uma comunidade afectada por minas 
c) a identificação dos indicadores sócio-económicos 
d) responder às necessidades dos dadores 

Após o questionário, as respostas devem ser revistas, e deve ser efectuado um debate sobre o 
questionário. 
 

Trabalho Nocturno 3 

Escreva uma Composição (2–3 Páginas) sobre Um dos Tópicos Seguintes: 
• Se visitou uma área onde já esteve ocupado com a desminagem, descreva o que obteve com a 

nova visita à área. 
• Explique como o seu papel, como pessoa, pode afectar o resultado da operação. Dê 

exemplos. 
• Ligue a ideia ‘Não Causar Danos’ com a ideia de que devemos entender um problema para 

encontrar uma solução adequada. 
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 4: ENTENDER O IMPACTO SÓCIO-
ECONÓMICO 

Componente Prática A: O Que É o Impacto Sócio-Económico? 

Pontos Auxiliares de Memória 
• O sistema social de uma aldeia  
• O sistema económico de uma aldeia  
• Frequentemente, diferentes factores determinarão o impacto 

 

Componente Prática B: Impacto de Micro- e Macro-Nível  

Pontos Auxiliares de Memória 
• Impacto de micro-nível 
• Impacto de macro-nível 
• Como podem os dois ser combinados? 

 

Componente Prática C: A Diferença Entre Impacto e Resultado 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Resultado 
• Impacto 
• Restrições 
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Exercício 4 

Exercício no Terreno: Identificar o Significado 
Uma das coisas que são importantes para nós é a aptidão de efectuar ligações. Nos últimos dois dias, 
realizámos vários exercícios que tentaram promover a contextualização e o pensamento criativo.  

• Primeiro, vá para o exterior e encontre um objecto, pessoa ou acção. 
• Observe (em detalhe) o objecto, pessoa ou acção que identificou. 
• Descreva o objecto, pessoa ou acção  
• Escreva a sua descrição. 
• Partilhe as suas observações com os seus colegas. 

Lembre-se da análise, entendimento, contextualização, etc. Divirta-se! 
 

Trabalho Nocturno 4 
Entreviste um dos seus colegas. Mantenha boas transcrições da sua entrevista. Escolha um dos tópicos 
abaixo para a sua entrevista e escreva uma revisão dela (1–2 páginas).  

• O sistema social da cidade natal do entrevistado 
• O sistema económico da cidade natal do entrevistado 
• Qual é o maior problema no país de trabalho do entrevistado: macro- ou micro-impacto 

(Nota: Deve entender porque é que a pessoa se sente dessa forma). 

  



96                                                                                                                                                                               Ananda S. Millard 

 

Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 5: MELHORAR O IMPACTO SÓCIO-
ECONÓMICO 

Componente Prática A: Maximização do Impacto  

Pontos Auxiliares de Memória 
• Fazer mais do que o que estava originalmente identificado 
• Reconhecer o micro-impacto nas tarefas de macro 
• Entender as aptidões e vulnerabilidades da comunidade 

 

Componente Prática B: O Ciclo do Projecto e a Necessidade de Informação  

Pontos Auxiliares de Memória 
• A fiabilidade das informações é essencial 
• Dados diferentes em alturas diferentes  
• Quem recolhe as informações? 

 

Componente Prática C: Abordagens para a Avaliação do Impacto 

Pontos Auxiliares de Memória 
• A abordagem das regras simples e práticas 
• A abordagem económica 
• A abordagem do indicador composto  
• A abordagem dos estudos da comunidade 
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Exercício 5 

Simulação: Avaliação do Impacto 
Divida em grupos. Leia e organize as informações fornecidas no caso da simulação e responda às 
seguintes perguntas: 

• Qual foi o impacto da operação? 
• Qual foi o resultado da operação? 
• Que restrições detectou, e o que pode ser feito para as resolver? 
• Como podia ter maximizado o impacto? 
• Que informações, que não teve, poderiam ter facilitado o seu trabalho?  
• Como é que essas informações lhe poderiam ter sido fornecidas, e como as poderia ter 

recolhido? 

O Caso 
A aldeia X tem 300 habitantes. Esta aldeia está situada numa estrada principal minada que liga duas 
cidades importantes, Y e Z. Esta estrada está minada e estava sem ser utilizada há dez anos quando 
vocês chegaram, o que significa que as cidades Y e Z não tiveram acesso directo entre elas. A única 
maneira de ir de Y a Z ou vice-versa era através de uma estrada alternativa, o que implicava oito horas 
de viagem. A cidade Y é uma cidade portuária e é a capital comercial da área. A cidade Z está situada 
numa área altamente produtiva. Antes da guerra, a cidade Z era muito abundante, pois podia 
transportar facilmente a sua produção para a cidade Y (3 horas). As pessoas que vivem na aldeia X 
precisam de andar, no mínimo, 8 km até à aldeia mais próxima com transportes activos (a estrada não 
está totalmente minada – apenas em redor da área onde a aldeia X está localizada). Antes das minas, a 
aldeia X beneficiava de transportes regulares. A cidade Y tinha 50.000 habitantes e a cidade Z, 
20.000. Quando a operação terminou, 10 km da área que se suspeitava estar minada tinha sido 
desminada. Foram encontradas dez minas anti-tanque e mais 50 minas anti-pessoais. Após três meses 
de trabalho, caíram chuvas torrenciais na aldeia e na área minada, o que impossibilitou o trabalho. A 
estrada foi vista como uma prioridade regional. A extensão da tarefa requeria um número substancial 
de desminadores manuais e cães. A missão de avaliação fez uma previsão de que seriam necessários 
oito cães, porque o calor impossibilitava-os de trabalhar mais do que algumas horas por dia. A 
organização de desminagem apenas tinha quatro cães aptos para o trabalho.  
 

Trabalho Nocturno 5 
Escreva três exemplos de como a organização para onde trabalha podia ter maximizado, ou 
maximizou, o impacto de uma operação que lhe é familiar. 
 
Escreva uma composição de uma página explicando o porquê da contagem do número de minas 
terrestres removidas não ser uma maneira eficiente para avaliar o impacto. 
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 6: O PROCESSO DE DESMINAGEM 

Componente Prática A: A Necessidade de Informação – Antes da Desminagem Se Iniciar 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Definição de prioridades 
• Redução do potencial do impacto negativo  
• Lançamento de uma operação 

 

Componente Prática B: A Necessidade de Informação – Durante a Desminagem 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Garantia do impacto 
• Maximização do impacto 
• Assegurar que os objectivos sejam cumpridos 

 

Componente Prática C: A Necessidade de Informação – Após a Desminagem 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Como medimos o sucesso? 
• O conhecimento de que a terra é utilizada após a desminagem é uma medida insuficiente de 

sucesso 
• Aprendizagem a partir de experiências anteriores  
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Exercício 6 

Exercício no Exterior: Olhos e Imaginação como Ferramentas de Recolha de Dados 
Pode utilizar o acampamento, parte de uma cidade ou uma aldeia para este exercício. Junto com a 
turma, vá para um ponto de início pré-definido e realize uma caminhada pela área. Nomeie um porta-
voz da turma que deverá ser mudado em intervalos pequenos, de modo a que todos os formandos 
ocupem, pelo menos uma vez, essa posição. O orador deverá descrever o que vê e ligar isto a 
hipóteses sobre o que as observações possam significar. Por exemplo: Um mercado muito 
movimentado ligado ao comércio activo na área; gado visível – evidência de riqueza ou a existência 
de uma grande quinta, etc. O objectivo do exercício é habituar os formandos a observarem as coisas e 
a ligarem as suas observações com o potencial significado. Deverá ser efectuado um debate activo 
onde os formandos possam sustentar as conclusões do orador da aula ou sugerir outras interpretações 
possíveis.  
 

Trabalho Nocturno 6 
Com base nas suas experiências de trabalho numa determinada área, organize as informações que 
tinham disponíveis antes, durante e após uma determinada operação. Realce como estas informações 
foram utilizadas e porque é que elas foram úteis. Além disso, faça uma lista do tipo de informações 
que não teve e como é que as informações em falta poderiam ter sido úteis. Para tornar o trabalho 
mais claro, divida-o em três secções: Antes, durante e após a operação. 
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 7: A COMUNIDADE 

Componente Prática A: Restringir o Campo da Investigação – A Comunidade como uma 
Unidade de Estudo 

Pontos Auxiliares de Memória 
• O que é uma comunidade? 
• Porque é importante identificar uma unidade de estudo? 
• Que tipo de comunidade deve ser identificada? 

 

Componente Prática B: Campo de Investigação – Conhecimentos da Aldeia 

Pontos Auxiliares de Memória 
• População 
• Histórico da guerra 
• Histórico das minas terrestres 
• Operação da HMA 
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Exercício 7 

Simulação: As Comunidades Têm Interesses Próprios 
Divida a aula nas equipas descritas abaixo. A equipa 1 representa o operador de desminagem, e as 
equipas 2–5 representam as várias partes da comunidade local. Os grupos da comunidade local têm 
uma determinada quantidade de informações sobre a área em comum. Isto está listado em 
‘Informações Comuns Detidas por Grupos Locais’. Outros itens de informações detidos pelos vários 
grupos estão listados abaixo em grupos particulares, onde está realçado o que eles estão preparados e 
não preparados para divulgarem. 

Equipa 1: O Operador de Desminagem 
Esta equipa chegou a uma aldeia e gostaria de avaliar a necessidade de desminagem da área. A equipa 
terá várias conversas com diferentes membros da comunidade em público (reuniões em grupo) ou em 
privado (entrevistas individuais). Primeiro, deve ser decidido como recolher as informações 
necessárias. O grupo pode adaptar o seu plano à medida que ele avança. 

Informações Comuns Detidas por Grupos Locais (Equipas 2–5) 
A aldeia tem uma escola, um posto de saúde, uma esquadra de polícia, e existem cinco poços na área. 
A aldeia está dispersa ao longo de uma grande área de terreno e as casas estão, na maioria dos casos, a 
1 km de distância umas das outras. As minas foram colocadas há 20 anos. A maioria dos aldeões 
sobrevive da agricultura e a irrigação é feita através da chuva. Algumas pessoas pescam para 
complementarem a sua alimentação. 

Equipa 2:  A Chefia da Aldeia 
Informações a serem reveladas: Não existem registos sobre quem era o proprietário anterior da 
terra. Vocês sentem que a comunidade é unida e que fará acordos justos para distribuir a terra, após o 
terreno minado estar desminado. O terreno minado tem várias árvores de fruto que servirão para gerar 
receitas, independentemente do proprietário da terra.  
 
Informações a NÃO serem reveladas: Vocês estiveram na aldeia toda a vossa vida. Sabe que cinco 
das sete famílias que ocuparam previamente a terra não regressaram desde a guerra. Espera que a área 
seja desminada de modo a tomar possa da propriedade na área e tirar benefícios das árvores de fruto. 

Equipa 3: Os Professores e os Trabalhadores do Posto de Saúde 
Informações a serem reveladas: Não existem registos sobre quem era o proprietário anterior da 
terra. Vocês sentem que a comunidade é unida e que fará acordos justos para distribuir a terra, após o 
terreno minado estar desminado. Foram informados que o melhor poço de água da aldeia está 
localizado no terreno minado. Um grande número de crianças sofre, muitas vezes, de doenças 
relacionadas com o estômago, motivadas pela utilização de água imprópria para beber. Vocês não são 
originalmente da área, mas trabalharam lá durante 3–5 anos. 
 
Informações a NÃO serem reveladas: A chefia da aldeia informou alguns de vocês que lhes será 
atribuída terra de cultivo no terreno anteriormente minado, após a sua desminagem. Os vossos salários 
são baixos, e a posse de terra significaria uma melhoria considerável. Foram informados que a área 
minada não tem proprietário. 
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Equipa 4: Duas Famílias a Viverem na Área Que Eram as Antigas Proprietárias da Área Minada 
Informações a serem reveladas: Vocês consideram-se os proprietários de todo o terreno minado. A 
desminagem será altamente benéfica porque permitirá que os aldeões acedam ao poço e ao outro lado 
do terreno minado (o rio). 
 
Informações a NÃO serem reveladas: Vocês sabem que possuem apenas parte da terra mas sentem 
que deveriam ter mais, visto que as outras famílias não regressaram e porque não puderam utilizar a 
vossa terra durante tanto tempo. Nunca foi costume aceder ao rio caminhando através do terreno 
minado. O caminho actual foi sempre utilizado, e é seguro. O poço é mais uma lenda do que uma 
realidade. Não se consegue lembrar da última vez que estava em utilização, mas foi muitos anos antes 
da área ter sido minada.  

Equipa 5: Os Aldeões 
Informações a serem reveladas: Vocês sabem que alguns dos proprietários da terra estão na área, e 
que alguns não estão. Sentem que em virtude de todas as pessoas terem agora acesso à terra, parte do 
terreno desminado deve ser atribuída aos mais necessitados. Vocês consideram-se os mais 
necessitados. 
 
Informações a NÃO serem reveladas: Vocês ouviram de outra aldeia que, quando os operadores de 
desminagem chegam reparam a estrada e compram coisas à população local. Vocês sentem que, 
mesmo que não obtenham a terra, podem vender alguns dos vossos cultivos ou pequenos animais aos 
desminadores e ganhar algum dinheiro.  
 

* * * 
 
Após os membros da Equipa 1 terem decidido como encontrar as informações que necessitam, devem 
escrever um pequeno relatório sobre a decisão que tomaram. Irão realizar a desminagem? Que 
medidas vão tomar para se assegurarem de que não causem danos? Se não puderem tomar qualquer 
decisão pelo facto de faltarem informações-chave, que tipo de informações estão em falta e como é 
que elas serão obtidas? 
 
Após a Equipa 1 apresentar o seu relatório, as outras equipas deverão fornecer as informações que não 
pretendiam revelar. Cada informação pode, ou não, alterar a decisão da Equipa 1. Após cada 
revelação, a Equipa 1 deverão conferenciar com os seus membros e adaptar a sua decisão inicial. 
Depois de todas as informações terem sido reveladas, a Equipa 1 lerá em voz alta novamente a sua 
decisão. 
 
Deverá ser efectuado um debate sobre se a Equipa 1 efectuou alterações e, em caso afirmativo, como 
o fez.  
 

Trabalho Nocturno 7 
Escreva três perguntas de inquérito que correspondam aos conhecimentos da aldeia. Estas perguntas 
deverão ser feitas de modo a poderem ser respondidas por todas as pessoas que pertençam à 
população local. Justifique as razões por trás de cada pergunta.  
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 8: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO: CAMPO 
ECONÓMICO 

Componente Prática: Campo de Investigação – Campo Económico 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Terra 
• Cultivos 
• Pesca e caça 
• Recursos de madeira 
• Animais domésticos 
• Água doméstica 
• Mercados 
• Transportes 
• Emprego 

 



104                                                                                                                                                                               Ananda S. Millard 

 

Exercício 8 

Exposição de Ideias: O Campo Económico 
Divida em grupos e exponha as ideias sobre os subtítulos acima listados. Apresente exemplos 
baseados nas suas experiências que melhor descrevam a necessidade destes tipos de informações. 
Partilhe com os restantes colegas e tenha um debate activo. 
 

Trabalho Nocturno 8 
Escreva três perguntas de inquérito que correspondam ao campo económico. Estas perguntas deverão 
ser feitas de modo a poderem ser respondidas por todas as pessoas que pertençam à população local. 
Justifique as razões por trás de cada pergunta.  
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 9: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO – CAMPO 
SOCIAL 

Componente Prática: Campo de Investigação – Campo Social 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Chefia local 
• Religião 
• Mobilização colectiva 
• Solidariedade local 
• Informações 
• Deslocação 
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Exercício 9 

Exposição de Ideias: O Campo Social 
Divida em grupos e exponha as ideias sobre cada um dos subtítulos acima listados. Apresente 
exemplos baseados nas suas experiências que melhor descrevam a necessidade destes tipos de 
informações. Partilhe com os restantes colegas e tenha um debate activo. 
 

Trabalho Nocturno 9 
Escreva perguntas de inquérito que correspondam ao campo social. Estas perguntas deverão ser feitas 
de modo a poderem ser respondidas por todas as pessoas que pertençam à população local. Justifique 
as razões por trás de cada pergunta.  
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 10: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO – CAMPO 
HUMANO 

Componente Prática: Campo de Investigação – Campo Humano 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Percepções de segurança 
• Acidentes provocados pelas minas 
• Saúde 
• Educação 
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Exercício 10 

Exposição de Ideias: O Campo Humano 
Divida em grupos e exponha as ideias sobre cada um dos subtítulos acima listados. Apresente 
exemplos baseados nas suas experiências que melhor descrevam a necessidade destes tipos de 
informações. Partilhe com os restantes colegas e tenha um debate activo. 
 

Trabalho Nocturno 10 
Escreva três perguntas de inquérito que correspondam ao campo humano. Estas perguntas deverão ser 
feitas de modo a poderem ser respondidas por todas as pessoas que pertençam à população local. 
Justifique as razões por trás de cada pergunta.  
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 11: CAMPO DE INVESTIGAÇÃO – OPERAÇÃO 
DA HMA 

Componente Prática: Campo de Investigação – Operação da HMA 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Operação  
• Informações e análise  
• Organização da HMA  
• Percepções da comunidade relativamente à operação  
• Componentes da HMA  
• A HMA em contexto 
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Exercício 11 

Exercícios: Encontrar Dados em Falta e Encontrar Soluções 
Esta sessão será dividida em dois exercícios: 

1. Utilize um relatório padrão de terreno minado de qualquer organização. Divida a aula em equipas 
e peça-lhes para comentar o relatório do terreno minado. O que é útil, e porquê? O que falta, e 
porque é que isso poderia ser útil?  

2. Dê a cada equipa um cenário e peça-lhes para escreverem um plano de resolução do problema: 

• Equipa 1: Chegaram à aldeia após a estação das chuvas para realizarem a segunda – e 
esperamos que seja a final – parte da tarefa de desminagem. Verão que o antigo campo de 
desminagem é agora uma plantação de milho. Vocês abordam a chefia da aldeia, e eles 
atribuem uma nova área para o vosso campo. A nova área do campo é um terreno de mata 
que necessita de uma grande limpeza, e está a 3 km do terreno minado. 

• Equipa 2: Vocês vão para a aldeia para entrevistarem a população, tendo em vista a 
avaliação do nível de impacto das minas terrestres. Quando chegam, são informados que o 
chefe da aldeia foi visitar um familiar doente e que ninguém sabe quando regressa. O adjunto 
do chefe é um homem jovem. Ele é muito simpático, mas não conhece bem a comunidade 
porque é novo na área. 

• Equipa 3: Vocês organizam uma reunião com os aldeões para debaterem a possibilidade de 
estadia de uma equipa que realize a desminagem. Existem dois terrenos minados na área, e 
tem lugar um debate aceso entre os aldeões sobre o campo minado que deve ser desminado 
primeiro. 

• Equipa 4: A aldeia concorda que a equipa de desminagem utilize água da bomba da aldeia. 
Existem 100 famílias que utilizam água desta bomba. Devido às faltas de água, cada família 
só está autorizada a utilizar um número limitado de baldes por dia. Após algumas semanas, 
vocês são alertados para o facto de que algumas casas ficaram sem água porque a vossa 
presença agravou a falta de água. A bomba mais próxima que vos pode fornecer água fica a 
40 km de distância. 

• Equipa 5: A vossa equipa é repreendida pelos aldeões devido à prostituição ter aumentado 
na área. 

 

Trabalho Nocturno 11 

Escreva uma Composição (2–3 Páginas) sobre Um dos Tópicos Seguintes: 
• O que faz a vossa organização quando eles entregam a terra? Esta é uma maneira eficaz de 

finalizar a tarefa, e porquê? 
• Porque é que são importantes as percepções da comunidade sobre a operação? Dê exemplos. 
• Como é que você, pessoalmente, pode afectar as percepções da comunidade sobre a 

operação? 
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 12: VISÃO GERAL DOS MÉTODOS 

Componente Prática A: Revisão das Ferramentas 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Observações 
• Entrevista em grupo 
• Entrevista individual 
• Inquérito 
• Revisão do material adicional (literatura) 

 

Componente Prática B: Recolha de Dados – Viver com a Comunidade 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Tudo o que é visto são dados 
• Tudo o que é ouvido são dados 
• Tudo o que for feito na aldeia influencia a percepção que a comunidade tem da equipa 
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Exercício 12 

Exercício: Recolha Constante de Dados  
Divida em grupos de dois. Cada pessoa deve escrever uma composição de uma página sobre a outra 
pessoa, com base nas conversas tidas e nas observações da outra pessoa. Troca de composições. Cada 
participante deverá, então, escrever uma segunda composição sobre o que eles pensam da composição 
escrita sobre eles. As impressões do autor são fiáveis? O colega lembra-se das mesmas conversas? As 
avaliações do colega estão correctas? 
 
Efectue um debate sobre as impressões do exercício, e como podemos utilizar o que vemos e ouvimos 
como dados, mas como os dados podem não ser fiáveis.  
 

Trabalho Nocturno 12 
Escreva um conjunto de três perguntas para uma entrevista em grupo. 
 
Escreva três perguntas adicionais para uma entrevista individual. Certifique-se de que identifica o 
entrevistado. 
 
Justifique, detalhadamente, a razão fundamental que está por trás de todas as perguntas. 
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Componentes Práticas e Exercícios 
 

BLOCO 13: MÉTODOS – REINTEGRAÇÃO DOS DADOS 

Componente Prática A: Recolha de Dados – A Arte de Tirar Notas 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Ser claro 
• Ser preciso 
• Ser detalhado 

 

Componente Prática B: Tornar as Informações Escritas Úteis para a Organização 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Organizar as informações 
• Comparar as suas informações com as obtidas pelos outros membros da equipa 
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Exercício 13 

Simulação: Conversas Informais e Observações como Recolha de Dados1 
Divida em equipas. Vá para uma determinada área (por exemplo, mercado, loja, esquadra da polícia, 
etc.). Fale com as pessoas e tire notas sobre as conversas e observações. Tenha um debate com os 
membros da equipa após regressar à sala de aula. Partilhe as informações que tiver com o resto da 
classe. As outras equipas colocar-lhe-ão perguntas sobre a sua experiência porque eles não estavam 
presentes para testemunhar. Debata o valor das suas notas. As notas são boas? De que forma? As 
notas não são boas? Como? 
 

Trabalho Nocturno 13 
Escreva um relatório sobre o campo económico de uma área onde tenha trabalhado durante a 
experiência de desminagem. Realce as informações que lhe estão a faltar e, na sua opinião, qual seria 
a melhor maneira para obter essas informações se pudesse regressar à área. 

                                                            
1 Notas para o Formador: Não esqueça de informar as pessoas de que elas podem ser afectadas por este 

exercício e certifique-se de que elas estão na disposição de cooperarem. 
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 14: MÉTODOS – INQUÉRITOS 

Componente Prática A: Inquéritos Versus Entrevistas 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Porquê utilizar mais do que uma ferramenta? 
• As diferenças entre inquéritos e entrevistas 
• Como é que se complementam? 

 

Componente Prática B: Criar um Inquérito 

Pontos Auxiliares de Memória 
• O que pretende saber? 
• O que pretende perguntar? 
• Perguntas fechadas e abertas 

 

Componente Prática C: Realizar um Inquérito 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Aprender o inquérito 
• Entender o inquérito 
• Uma ferramenta activa 

 

Componente Prática D: Utilizar um Inquérito 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Informações padrão 
• Informações gerais 
• Uma fonte para entrevistas-chave e outras questões 
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Exercício 14 

Simulação: Entrevista e Inquérito 
Divida em grupos de dois. Alterne entre o entrevistador e o entrevistado. Quando for o entrevistado, 
dê respostas irrelevantes para ver como o seu colega resolve a situação. Comente o processo. 
 
Junte as equipas utilizadas para o exercício no terreno. Escreva um inquérito com dez perguntas, para 
ser utilizado numa escola primária. O objectivo do inquérito é saber o tipo de conhecimentos que os 
alunos têm sobre minas terrestres. Debate com os colegas cada inquérito, bem como os seus pontos 
fortes e fracos. 
 

Trabalho Nocturno 14 
Escreva três perguntas de inquérito. Cada pergunta deverá ter duas versões. Uma que sugere resposta 
e uma correcta. 
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 15: MÉTODOS – ENTREVISTAS 

Componente Prática A: Entrevistas em Grupo e Individuais 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Dinâmica 
• Conversas 
• Participação 
• Confidencialidade 

 

Componente Prática B: Realizar uma Entrevista 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Conversas 
• Dinâmica 
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Exercício 15 

Simulação: Realizar Entrevistas 
Divida em equipas. Realize entrevistas simuladas, individuais e em grupo. Debata os pontos fortes e 
fracos de cada entrevistador. Certifique-se de que todos os membros da equipa cumprem as diferentes 
tarefas. 
 

Trabalho Nocturno 15 
Entreviste um dos seus colegas de aula sobre um dos tópicos listados abaixo. Prepare a entrevista e 
escreva uma transcrição. Note que todas as entrevistas têm por objectivo conhecer as opiniões do 
entrevistado! 

• Qual será o estado da HMA no seu país em 5 anos? 
• Porque é que pensa que a definição de prioridades é importante para a desminagem? 
• Qual é a diferença entre a abordagem do estudo da comunidade e os inquéritos técnicos? 
• Porque devemos conhecer as aptidões das comunidades? 
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 16: EXERCÍCIOS NO TERRENO – REALIZAR 
UM ESTUDO 

Componente Prática A: Realizar um Estudo 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Formas complementares de captura de dados  
• Material escrito 
• Observações 
• Entrevistas em grupo 
• Inquéritos 
• Entrevistas individuais 
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Exercício 16 

Visita ao Terreno 
Leve os formandos a uma operação de desminagem. Os formandos deverão ter o máximo de 
informações possíveis sobre a área antes da partida, e um tempo considerável para se prepararem para 
a visita. Uma vez chegados lá, eles deverão fazer perguntas aos membros da equipa de desminagem.  
 

Trabalho Nocturno 16 
Escreva uma avaliação de uma página sobre as suas impressões relativamente à operação que visitou 
(impacto, conhecimento do pessoal no terreno, potenciais problemas, etc.). O exercício escrito deverá 
ser uma exposição das ideias que a visita provocou. Anote, também, as questões sobre o seu método 
de fazer perguntas, etc. 
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Componentes Práticas e Exercícios 

BLOCO 17: UTILIZAR OS DADOS 

Componente Prática A: Escrever o Relatório 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Redacção 
• Compilação dos dados recolhidos 
• Escrita de um relatório útil 

 

Componente Prática B: Utilizar o Relatório 

Pontos Auxiliares de Memória 
• Para identificar uma prioridade quando um operador deve decidir entre áreas aparentemente 

iguais 
• Para recolher informações sobre como melhor iniciar a operação 
• Para corrigir erros (por exemplo, dinâmicas incorrectas entre a equipa de desminagem e os 

aldeões) 
• Para assegurar que as comunidades beneficiem o mais possível da operação 
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Exercício 17 

Simulação: Utilizar o Relatório 
Divida em equipas. Dê a cada equipa um dos estudos do caso do Relatório da PRIO 1/2001. As 
equipas deverão responder à seguinte pergunta:  

• Com o que conhece da área, o que recomenda que deva ser feito, e porquê? 
 

Trabalho Nocturno 17 
Reveja todas as suas notas e exercícios e escreva todas as dúvidas que possa ter. 
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CONCLUSÃO 

 
STE MANUAL É UMA TENTATIVA PARA LIGAR a teoria e a prática, na realização da 
acção humanitária contra as minas. Ele começa pela introdução dos conceitos básicos (por 
exemplo, ‘Não Causar Danos’) que têm estado em primeiro plano na ajuda e desenvolvimento 

e, depois, ensina métodos e ferramentas para mostrar que esses conceitos podem ser transportados 
para o trabalho diário ao nível do terreno. 

O manual é, principalmente, o produto da experiência adquirida durante a realização do curso 
Combined Methods Training (CMT) que teve lugar em Moçambique em Outubro–Novembro de 
2000. Ele foi concebido de modo a que as organizações possam organizar cursos de formação para o 
seu próprio pessoal de um modo oportuno e conveniente, em vez de confiar apenas em competências 
externas, como o projecto da AMAC, para o fornecimento de formação.  

O curso realizado em Moçambique centrou-se sobre várias questões relativamente à formação e sua 
realização, incluindo o tempo necessário de assimilação de determinadas questões e a necessidade de 
mais prática no terreno (realçado pelos formandos). Globalmente, a formação em Moçambique 
confirmou a necessidade, ao nível do terreno, para o tipo de informações geradas pelos estudos da 
comunidade. Os próprios formandos disseram que sentiram que as ferramentas introduzidas no curso 
lhes iriam ser úteis em actividades no terreno futuras, e salientaram que existia uma escassez de 
ferramentas a nível internacional que creditassem correctamente a importância de como as operações 
foram conduzidas em relação ao impacto alcançado. Este manual é uma contribuição para o equilíbrio 
dessa desigualdade. Ele fornecerá às organizações a aptidão para treinarem o pessoal na utilização de 
ferramentas específicas, que ajudarão a assegurar que o impacto dos esforços de desminagem possa 
ser fortalecido. 

Além disso, este manual é também valioso para a ajuda humanitária geral. Enquanto que os 
inquéritos foram concebidos especificamente para a desminagem, a abordagem metodológica e as 
suas bases teóricas podem ser utilizadas eficazmente por qualquer organização que realize projectos 
ao nível da aldeia. O manual pode, também, ser utilizado por organizações que trabalhem em ajuda e 
desenvolvimento, apesar de poderem ser necessárias algumas modificações para determinadas 
situações. 

Este trabalho está centrado na sinergia entre a investigação académica e a prática no terreno. O 
debate sobre onde é possível, se o for, intercalar estes dois tipos de esforços deixa há muito tempo 
várias questões em aberto. Este manual é uma demonstração de que essa sinergia é possível e 
necessária. O desenvolvimento deste trabalho está firmemente assente no mundo da investigação 
académica, contudo a sua aplicabilidade reside no terreno, na promoção e institucionalização de uma 
boa prática. 

E 
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Anexo 1 

PROGRAMA SUGERIDO 

 
 PROGRAMA SEGUINTE DÁ UMA IDEIA de como o curso pode ser organizado. Ele 
inclui 17 dias de lições sob a suposição de que serão utilizados dois dias com lições no 
exterior – como as apresentações de IINU e SGIAM – e um dia extra para revisões antes da 

visita ao terreno. O exercício no terreno está programado para durar duas semanas. No regresso ao 
terreno, deverá ser atribuído um dia para uma revisão dos dados recolhidos e uma actualização, um 
dia adicional deve ser utilizado para o teste, e os restantes oito dias devem ser deixados para análise 
dos dados e redacção do relatório.  
 

Lição/Tarefa Tempo 
Necessário 

Bloco 1: Introduções  

Lição A: Introduções  45 minutos 
Lição B: Materiais e Estilo de Ensino 45 minutos 
Lição C: A Necessidade da Formação 45 minutos 
Lição D: Alicerces Principais 45 minutos 
Exercício de Exposição de Ideias: O Que é o Impacto Sócio-Económico das Minas Terrestres? 1 hora 

Bloco 2: Visão Geral da HMA 
 

Lição A: A HMA como Parte de um Esforço Humanitário Maior 45 minutos 
Lição B: A HMA e as Suas Componentes  45 minutos 
Lição C: Da Emergência ao Desenvolvimento – Revisão das Diferentes Fases da Assistência e dos Seus 
Papeis 

45 minutos 

Simulação: Definição de Prioridades 2 horas 

Bloco 3: Visão Geral Organizacional  

Lição A: Actividades Pós-Desminagem 45 minutos 
Lição B: Relação Agência–Comunidade 45 minutos 
Lição C: Relação Individual–Comunidade 45 minutos 
Questionário: Identificar uma Linguagem Comum 2 horas 

Bloco 4: Entender o Impacto Sócio-Económico 
 

Lição A: O Que É o Impacto Sócio-Económico? 45 minutos 
Lição B: Impacto de Micro- e Macro-Nível  45 minutos 
Lição C: A Diferença Entre Impacto e Resultado 45 minutos 
Exercício no Terreno: Identificar o Significado 2 horas 

Bloco 5: Melhorar o Impacto Sócio-Económico  

Lição A: Maximização do Impacto  45 minutos 
Lição B: O Ciclo do Projecto e a Necessidade de Informação  45 minutos 
Lição C: Abordagens para a Avaliação do Impacto 45 minutos 
Simulação: Avaliação do Impacto 2 horas 

Recomendamos que sejam efectuados os seminários IINU e SGIAM, assim que possível após este bloco.  

Bloco 6: O Processo de Desminagem  

Lição A: A Necessidade de Informação – Antes da Desminagem Se Iniciar 45 minutos 
Lição B: A Necessidade de Informação – Durante a Desminagem 45 minutos 
Lição C: A Necessidade de Informação – Após a Desminagem 45 minutos 
Exercício no Exterior: Olhos e Imaginação como Ferramentas de Recolha de Dados 2 horas 

Bloco 7: A Comunidade 
 

Lição A: Restringir o Campo da Investigação – A Comunidade como uma Unidade de Estudo 45 minutos 
Lição B: Campo de Investigação – Conhecimentos da Aldeia 90 minutos 
Simulação: As Comunidades Têm Interesses Próprios 2 horas 

O 
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Lição/Tarefa Tempo 
Necessário 

Bloco 8: Campo de Investigação – Campo Económico  

Lição: Campo de Investigação – Campo Económico 135 minutos 
Exposição de Ideias: O Campo Económico 2 horas 

Bloco 9: Campo de Investigação – Campo Social  

Lição: Campo de Investigação – Campo Social 135 minutos 
Exposição de Ideias: O Campo Social 2 horas 

Bloco 10: Campo de Investigação – Campo Humano  

Lição: Campo de Investigação – Campo Humano 135 minutos 
Exposição de Ideias: O Campo Humano 2 horas 

Bloco 11: Campo de Investigação – Operação da HMA  

Lição: Campo de Investigação – Operação da HMA 135 minutos 
Exercícios: Encontrar Dados Em Falta e Encontrar Soluções 2 horas 

Bloco 12: Visão Geral dos Métodos 
 

Lição A: Revisão das Ferramentas 45 minutos 
Lição B: Recolha de Dados – Viver com a Comunidade 45 minutos 
Exercício: Recolha Constante de Dados  3 horas 

Bloco 13: Métodos – Reintegração dos Dados  

Lição A: Recolha de Dados – A Arte de Tirar Notas 45 minutos 
Lição B: Tornar as Informações Escritas Úteis para a Organização 45 minutos 
Simulação: Conversas Informais e Observações como Recolha de Dados 3 horas 

Bloco 14: Métodos – Inquéritos  

Lição A: Inquéritos Versus Entrevistas 45 minutos 
Lição B: Criar um Inquérito 45 minutos 
Lição C: Realizar um Inquérito 45 minutos 
Lição D: Utilizar um Inquérito 45 minutos 
Simulação: Entrevista e Inquérito 1 hora 

Bloco 15: Métodos – Entrevistas 
 

Lição A: Entrevistas em Grupo e Individuais 45 minutos 
Lição B: Realizar uma Entrevista 45 minutos 
Simulação: Realizar Entrevistas 3 horas 

Bloco 16: Exercícios no Terreno – Realizar um Estudo 
 

Lição: Realizar um Estudo 90 minutos 
Visita ao Terreno 3 horas 

Bloco 17: Utilizar os Dados 
 

Lição A: Escrever o Relatório 45 minutos 
Lição B: Utilizar o Relatório 45 minutos 
Simulação: Utilizar o Relatório 3 horas 
 



 

 

Anexo 2 

ESBOÇO DO RELATÓRIO 

 
 RELATÓRIO ESCRITO baseado no estudo da comunidade realizado no terreno deverá 
conter as seguintes secções: 
 

 
 
Metodologia 

Período de visita ao terreno 
Selecção do caso 
Acesso/Abre-portas 
Pessoal (inquiridores/tradutor) 
Restrições/dificuldades práticas 
Dados 
Nº de entrevistados do inquérito  
Nº de entrevistados principais  
Documentos 

 
Conhecimentos da Comunidade 

Composição geográfica da aldeia (com mapas) 
População 
Histórico da guerra  
Histórico das minas terrestres 
Operação da HMA 

 
Campo Económico 

Terra 
Cultivos 
Pesca e caça 
Recursos de madeira 
Animais domésticos 
Água doméstica 
Mercados 
Transportes 
Emprego 

 
Campo Social 

Chefia local 
Religião 
Mobilização colectiva 
Solidariedade local 
Informações 
Deslocação 

 
Campo Humano 

Percepções de segurança  
Acidentes provocados pelas minas 
Saúde 
Educação 

 
A Operação da HMA 

Operação  
Informações e análise  
Organização da HMA  
Percepções da comunidade 
relativamente à operação 
Componentes da HMA  
A HMA em contexto 

  

O 



 

 

Anexo 3 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO TERRENO 

 
Lista de Verificação do Terreno Entrevista em  

Grupo 
Entrevista  
Individual 

Inquérito Material  
Escrito 

Conhecimentos da comunidade     

Composição geográfica da aldeia (com mapas) X X   

População  X A 2–3, A6–11, C1  

Histórico da guerra  X   D8–11  

Histórico das minas terrestres X X F1, F5–6, F5–6, F21  

Operação da HMA X X F10–11, F14–15 X 

     
Campo económico      

Terra X X B 1–5, F22  

Cultivos X  B 6  

Pesca e caça X    

Recursos de madeira X    

Animais domésticos   B10–12  

Água doméstica X    

Mercados X X   

Transportes X    

Emprego  X  A 4  

     
Campo social     

Chefia local X  C2–4  

Religião X  G3–4  

Mobilização colectiva X X   

Solidariedade local X  C5–6  

Informações  X X F1–2, F7–9  

Deslocação X  D1–7, D8–11  

     
Campo humano     

Percepções de segurança  X  F12–13, F18–19  

Acidentes provocados pelas minas X X F16–17  

Saúde X X G1–2  

Educação X X A 6–7, A 11–12  
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Lista de Verificação do Terreno Entrevista em  
Grupo 

Entrevista  
Individual 

Inquérito Material  
Escrito 

A operação da HMA     

Operação    X 

Informações e análise    X 

Organização da HMA    X 

Percepções da comunidade relativamente à 
operação 

X  F20  

Componentes da HMA X   X 

A HMA em contexto X  E1–4 X 

 
 



 

 

Anexo 4 

INQUÉRITO DA AMAC 

 
Número do formulário:.................................................................................................................... 
Nome da área:................................................................................................................................... 
Número/código da área:................................................................................................................... 
Número de prioridade do inquérito do nível 1:............................................................................. 
Estado da operação:......................................................................................................................... 

A. Dados Pessoais do Entrevistado. 
1. Qual é o seu nome?...................................................................................................…................. 
 
2. Onde é a sua casa?:......................................................................................................................... 
 
3. Onde nasceu?.................................................................................................................................. 
 
4. Que tipo de trabalho faz durante a semana?  

Agricultura ❑   Emprego Formal ❑   Outro ❑ 
 
5. Descreva:........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
6. Sabe ler e escrever?      Sim ❑  Não ❑ 
   
7. Qual é a sua idade?....................................................................................................…................. 
 
8. Tem mulher/marido/cônjuge?      Sim ❑  Não ❑ 
    
9. Quantos filhos e filhas tem no total?............................................................................................... 
 
10. Quantos dos seus filhos ou filhas são casados?............................................................................. 
 
11. Quantos dos seus filhos ou filhas têm menos que 15 anos?........................................................... 
 
12. As crianças mais novas vão à escola?    Sim ❑  Não ❑ 
   
13. Liste as pessoas (relações que tem com elas) que vivem nesta casa consigo? 
 

Relação Número 
Pais  
Pais do cônjuge  
Cônjuge(s)  
Filhos  
Cônjuge dos filhos  
Irmãos  
Irmãs  
Tios  
Tias  
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Relação Número 
Primos  
Sobrinhos  
Amigos  
Outros  
Outros  
Outros  
Outros  

B: Economia da Casa 
1. A sua família utiliza a terra?     Sim ❑  Não ❑ 
 
2. A sua família aluga terra?     Sim ❑  Não ❑ 
 
3. A sua família possui terra?     Sim ❑  Não ❑  
 
Se SIM EM 1, 2 ou 3, continue. 
Se NÃO, vá para a pergunta B10. 
 
4. Que quantidade de terra cultiva anualmente?................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
5. Que quantidade de terra utiliza no total?........................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
6. O que é que cultiva anualmente?.................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
7. Quando é que cultiva?.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
8. Vende alguns dos seus cultivos?     Sim ❑  Não ❑  
 
9. Se SIM, quando vende os seus cultivos?........................................................................................ 
 
10. A casa tem animais?      Sim ❑  Não ❑  
 
11. Vende alguns dos seus animais?     Sim ❑  Não ❑  
 
12. Se SIM, 
porquê?............................................................................................................................................... 
 
13. Que outras fontes de receita tem? E o seu cônjuge?.................................................................... 
,,,,,,,,,,,,..............................................................................................…..…………………………… 
………,,,,,,,,…………………………………………………............................................................ 
 
14. Se o senhor/a senhora, o seu cônjuge ou os seus filhos necessitarem de dinheiro, onde o vai 
arranjar? ............................................................................................................................................. 
.....................,...................................................................................................................................... 
 
 
15. Em que utiliza dinheiro?.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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C: Estrutura Local, Aldeia 
1. Quantas casas existem em (local)?................................................................................................ 
 
2. Quais são as principais responsabilidades do (designação do líder local)? 
............................................................................................................................................................ 
 
3. Quais são as principais responsabilidades do (designação do líder local)? 
............................................................................................................................................................ 
 
4. Quais são as principais responsabilidades do (designação do líder local)? 
............................................................................................................................................................ 
 
5. Se o seu cônjuge ou os seus filhos não tiverem dinheiro, a quem pode pedir um empréstimo? 
............................................................................................................................................................ 
 
6. Liste as 3 pessoas em quem confia mais, e descreva a relação que tem com elas? 
 

 Nome da Pessoa Tipo de Relação Local de Residência 
1    
2    
3    

D: Migração 
1. Esteve permanentemente deslocado/-a num domicílio diferente durante a guerra? 

Sim ❑  Não ❑  
 
2. Esteve fugido/-a durante curtos períodos de tempo?  Sim ❑  Não ❑  
 
Se SIM, continue. 
Se NÃO, vá para a pergunta D8. 
 
3. Onde esteve?................................................................................................................................... 
 
4. Quais foram as razões principais que o/a levaram a mudar de sítio durante a guerra? 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
5. Regressou à sua casa original?     Sim ❑  Não ❑  
 
6. Se SIM, quando regressou?............................................................................................................ 
 
7. Quais foram as principais razões que o/a levaram a regressar a casa? 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
As perguntas restantes são para TODOS os entrevistados 
 
8. Grande parte da população desta área fugiu durante a guerra? 

   Sim ❑  Não ❑  
 
9. A maior parte da população que fugiu durante a guerra, regressou? 

  Sim ❑  Não ❑  
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10. Pensa que as pessoas que não regressaram voltarão a esta área? 
   Sim ❑  Não ❑  

 
11. Se SIM, explique?........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

E: Ajuda 
1. Quais são as 3 coisas que mais fazem falta a (local)? 
 

1  

2  

3  
 
2. Tem conhecimento de alguma agência de solidariedade que trabalhe ou tenha trabalhado em 
(local)? 

Sim ❑  Não ❑  
 
3. Se SIM, quais?................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
4. Como entraria em contacto com as agências humanitárias?.......................................................... 
............................................................................................................................................................ 

F: Minas Terrestres e UXO 
1. Onde estão localizadas as minas em (local)?................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
2. Quem lhe falou primeiro sobre as minas terrestres?...................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
3. A família teve problemas económicos devido às minas terrestres ou UXO? 

Sim ❑  Não ❑  
 
4. Se SIM, descreva:........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
5. Existem estradas ou caminhos que não utiliza devido às minas terrestres? 

Sim ❑  Não ❑  
 
6. Se SIM, descreva: .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
7. Quem lhe fornece informações sobre as minas terrestres e UXO? 
............................................................................................................................................................ 
 
8. Alguém da área sabe onde as minas foram colocadas? 

Sim ❑  Não ❑  
 
9. Se SIM, quem?............................................................................................................................... 
 



134                                                                                                                                                                               Ananda S. Millard 

 

10. Alguém da comunidade local fez alguma coisa para resolver o problema das minas terrestres? 
        Sim ❑  Não ❑  
 
11. Se SIM, quem?............................................................................................................................. 
 
12. Existem algumas coisas que o senhor/a senhora, o seu cônjuge ou os seus filhos não façam por 
medo das minas terrestres?        
        Sim ❑  Não ❑  
 
13. Se SIM, descreva:......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
14. Já assistiu, ou alguém da sua família, a alguma lição (campanha de sensibilização anti-minas)?  

Sim ❑  Não ❑  
 
15. Se SIM, qual foi a coisa mais importante que foi dita nessas reuniões? 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
16. Conhece alguém que tenha sido ferido ou morto por uma mina?    
        Sim ❑  Não ❑  
 
17. Se SIM, descreva (onde, quando e como aconteceu o acidente?):............................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
18. Vai a (local minado)?      Sim ❑  Não ❑  
 
19. Se SIM, para quê?........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
20. O que é que uma organização de desminagem tem de fazer, para além da desminagem, para o 
senhor/a senhora voltar a utilizar a área minada?.............................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
 
21. Para que era utilizada a área antes de ter sido minada?............................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
22. A quem pertence a área minada?.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

G: Saúde e Religião 
1. Já alguma vez foi a um médico tradicional?    

Sim ❑  Não ❑ 
  
2. Já alguma vez foi a um hospital?     

Sim ❑  Não ❑  
 
3. Vai à igreja?        

Sim ❑  Não ❑  
 
4. Se SIM, qual igreja?....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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Data:.................................................................................................................................................. 
 
Entrevistador:................................................................................................................................... 
 
Duração:............................................................................................................................................ 
 
Avaliação da Entrevista: ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 



 

 

Anexo 5 

INQUÉRITO DA AMAC (COM COMENTÁRIOS 
EXPLICATÓRIOS) 

 
Número do formulário: Numerar todos os inquéritos 1-… 
Nome da área: Nome da área visitada. 
Número/código da área: Se foi efectuado um inquérito de impacto, utilize o código dado por esse 
inquérito à área visitada. 
Número de prioridade do inquérito do nível 1: Se foi efectuado um inquérito de impacto, escreva a 
categoria do impacto dada à área visitada. 
Estado da operação: Pré-desminagem, durante a desminagem ou pós-desminagem – dependendo de 
quando o inquérito é realizado. 

A. Dados Pessoais do Entrevistado 
1. Qual é o seu nome? Nome do entrevistado. 
 
2. Onde é a sua casa? Nome da área onde a casa está localizada, segundo o entrevistado. 
 
3. Onde nasceu? Local de nascimento do entrevistado. 
 
4. Que tipo de trabalho faz durante a semana?  

Agricultura ❑   Emprego Formal ❑   Outro ❑ 
Escreva um X numa das caixas. Estas informações ajudarão a determinar o principal modo de 
subsistência na área. 
 
5. Descreva: Descreva os tipos de actividades que estão incluídas no trabalho feito pelo entrevistado. 
Estas informações ajudarão a determinar os recursos/áreas com que o entrevistado está 
regularmente em contacto (por exemplo, terra de cultivo, áreas arborizadas, etc.). 
 
6. Sabe ler e escrever?      Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Estas informações ajudarão a determinar se o material escrito pode 
ou não ser utilizado para uma difusão eficaz das informações. 
   
7. Qual é a sua idade? Idade do entrevistado. Estas informações ajudarão a determinar se o inquérito 
se destina a um grupo etário limitado ou mais alargado. Também deve ajudar a determinar a idade 
média dos chefes das casas e as implicações dela derivadas (por exemplo, se irão ficar na área ou se 
pretendem iniciar novas carreiras noutro local). 
 
8. Tem mulher/marido/cônjuge?      Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Estas informações ajudarão a determinar o grupo representativo da 
sociedade entrevistada e as questões dele derivadas (por exemplo, a maioria dos chefes das casas são 
casados ou solteiros?). Note que aqui o valor das informações refere-se directamente à situação do 
entrevistado ter ou não cônjuge e não se está legalmente casado. 
 
9. Quantos filhos e filhas tem no total? Estas informações ajudam a determinar a composição 
familiar.  
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10. Quantos do seus filhos ou filhas são casados? Estas informações ajudam a determinar o número 
de dependentes que o entrevistado tem. 
 
11. Quantos dos seus filhos ou filhas têm menos que 15 anos? Tal como acima, mas também com 
ligação à secção seguinte na determinação do número de pessoas que frequentam a escola. 
 
12. As crianças mais novas vão à escola?    Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Estas informações ajudarão a dar uma indicação sobre a eficácia da 
escola como um sistema de difusão de informações. 
 
13. Liste as pessoas (relações que tem com elas) que vivem nesta casa consigo? A caixa abaixo dará 
uma ajuda na indicação da composição familiar e do número de dependentes do entrevistado. As 
informações também ajudarão a determinar o nível de recursos necessários relativamente ao número 
de membros da casa. 
 

Relação Número 
Pais  
Pais do cônjuge  
Cônjuge(s)  
Filhos  
Cônjuge dos filhos  
Irmãos  
Irmãs  
Tios  
Tias  
Primos  
Sobrinhos  
Amigos  
Outros  
Outros  
Outros  
Outros  

B: Economia da Casa 
1. A sua família utiliza a terra?     Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta pergunta dará uma indicação sobre a utilização da terra ao 
nível local. 
 
2. A sua família aluga terra?     Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta pergunta dará uma indicação da disponibilidade de terra, do 
sistema de posse da terra e do nível de recursos disponíveis para o trabalho agrícola. 
 
3. A sua família possui terra?     Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Fortemente ligada às duas perguntas anteriores, esta ajudará a 
entender o sistema de terra.  
 
Se SIM EM 1, 2 ou 3, continue. 
Se NÃO, vá para a pergunta B10. 
 
4. Que quantidade de terra cultiva anualmente? Esta pergunta ajudará a determinar a quantidade de 
terra necessária por casa (ligada às perguntas sobre o número de membros da casa) e o impacto do 
terreno minado, se as áreas minadas forem úteis do ponto de vista agrícola. 
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5. Que quantidade de terra utiliza no total? Nalguns casos, a terra para cultivo não é a única forma de 
terra necessária; esta pergunta ajuda a determinar a necessidade de terra, que não para cultivo (por 
exemplo, para pastoreio). 
 
6. O que é que cultiva anualmente? Estas informações ajudarão a fornecer informações sobre o 
regime alimentar e criação de receitas. A resposta a esta pergunta pode muito bem estar ligada à 
acessibilidade à terra, pois pode ser possível utilizar apenas algumas áreas para a produção de 
cultivos específicos. A diversificação de cultivos e os vários geradores de receitas podem estar 
ligados ao tipo de terra disponível. 
 
7. Quando é que cultiva? Estas informações podem fornecer informações valiosas sobre quando a 
terra é necessária (por exemplo, disponibilizar a terra numa determinada altura). 
 
8. Vende alguns dos seus cultivos?     Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Estas informações estão ligadas à geração de receitas e 
disponibilidade da terra para a produção de cultivos geradores de receitas. 
 
9. Se SIM, quando vende os seus cultivos? Estas informações são importantes de uma perspectiva 
económica. As pessoas vendem todos os seus cultivos de uma vez? Elas apenas vendem quando 
necessitam de dinheiro? etc. 
 
10. A casa tem animais?      Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Estas informações ajudarão a fornecer informações sobre a riqueza 
da casa. 
 
11. Vende alguns dos seus animais?     Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta é uma elaboração da pergunta anterior. 
 
12. Se SIM, porquê? Esta pergunta ajudará a dar-lhe informações sobre as actividades de geração de 
receitas dos entrevistados e/ou aptidão para responder a necessidades especiais (por exemplo, 
necessidade urgente de dinheiro). Estas informações são necessárias por razões semelhantes às 
fornecidas em B9. 
 
13. Que outras fontes de receita tem? E o seu cônjuge? Esta pergunta ajudará a dar informações 
sobre as actividades de geração de dinheiro dos entrevistados. 
 
14. Se o senhor/a senhora, o seu cônjuge ou os seus filhos necessitarem de dinheiro, onde o vai 
arranjar? Esta pergunta ajudará a dar informações sobre as actividades de geração de dinheiro e/ou 
redes de recursos. 
 
15.Em que utiliza dinheiro? Esta pergunta ajudará a dar informações sobre as necessidades dos 
entrevistados relativamente às receitas de dinheiro e recursos disponíveis (por exemplo, dinheiro 
para suplementos alimentares, dinheiro para emergências, etc.). 

C: Estrutura Local, Aldeia 
1. Quantas casas existem em (local)? Escreva, primeiro, o nome da área que está a ser estudada (por 
exemplo, local). Estas informações referem-se ao número de casas – e não habitantes – informado 
pelo entrevistado existente na área. Esta pergunta ajudará a dar-lhe informações sobre o número da 
população e também sobre o conhecimento dos entrevistados da área. 
 
2. Quais são as principais responsabilidades do (designação do líder local)? Primeiro, deve 
determinar as três posições de chefia mais influentes na área e escrever os seus títulos em 
‘designação do líder local’ nas perguntas C2–4. Note que, para facilitar a análise dos dados, todos 
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os inquéritos devem ter os mesmos títulos nas mesmas perguntas. Em seguida, a pergunta refere-se 
ao que o entrevistado vê como o papel destes ‘chefes designados’. Esta pergunta ajudará a dar 
informações sobre os meios que podem ser utilizados para difundir informações entre a população da 
aldeia, meios pelos quais pode ser realizada a resolução de problemas, meios pelos quais onde a 
população pode ser mobilizada, etc. 
 
3. Quais são as principais responsabilidades do (designação do líder local)? Veja acima. 
 
4. Quais são as principais responsabilidades do (designação do líder local)? Veja acima. 
 
5. Se o seu cônjuge ou os seus filhos não tiverem dinheiro, a quem pode pedir um empréstimo? Estas 
informações ajudarão a fornecer informações sobre as redes sociais disponíveis para a população. 
 
6. Liste as três pessoas em quem confia mais, e descreva a relação que tem com elas? Esta tabela 
ajudará a fornecer informações sobre as redes sociais disponíveis para a população. Também 
fornecerá informações sobre se a população local tem ou não acesso às pessoas que vivem fora da 
área, para obterem ajuda e informações. Se as pessoas identificadas nesta tabela viverem fora da 
área, a disponibilidade de informações pode ser mais alargada do que as informações disponíveis 
localmente. A tabela também dá uma indicação sobre como a população local pode resolver as 
catástrofes localizadas (inundações, secas, etc.). 
 

 Nome da Pessoa Tipo de Relação Local de Residência 
1    
2    
3    

D: Migração 
1. Esteve permanentemente deslocado/-a num domicílio diferente durante a guerra? 

Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Estas informações ajudarão a fornecer informações sobre as 
deslocações. Estas informações estão ligadas a questões como o conhecimento das minas, 
conhecimento do histórico da guerra, acesso às regras da terra (por exemplo, como a terra foi 
distribuída após o regresso devido à presença de minas). 
 
2. Esteve fugido/-a durante curtos períodos de tempo?  Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Veja acima. 
 
Se SIM, continue. 
Se NÃO, vá para a pergunta D8. 
 
3. Onde esteve? Estas informações ajudarão a concretizar o histórico das deslocações e a situação de 
conflito na área. 
 
4. Quais foram as razões principais que o/a levaram a mudar de sítio durante a guerra? Como acima. 
Note que, em muitos casos, estas razões podem não estar directamente relacionadas com as minas 
terrestres. Assegure-se de que as respostas sejam detalhadas. Uma resposta como ‘devido à guerra’ 
não fornece informações suficientes. 
 
5. Regressou à sua casa original?     Sim ❑  Não ❑  
Esta pergunta ajuda a explicar se a população na área é originalmente da área ou se este é o local 
para onde eles vieram após serem deslocados.  
 



140                                                                                                                                                                               Ananda S. Millard 

 

6. Se SIM, quando regressou? Esta pergunta ajuda a compilar o histórico do deslocamento e o 
histórico da guerra. O regresso da população estará ligado a vários factores, como a confiança no 
processo de paz, a falta de outras opções, etc. 
 
7. Quais foram as principais razões que o/a levaram a regressar a casa? Esta pergunta está 
directamente ligada à pergunta anterior. Tal como a pergunta D4, ela requer informações detalhadas 
para ser útil. 
 
As perguntas restantes são para TODOS os entrevistados 
 
8. Grande parte da população desta área fugiu durante a guerra? 

   Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta pergunta ajudará a determinar o histórico da guerra e o 
histórico das deslocações da área que está a ser estudada. 
 
9. A maior parte da população que fugiu durante a guerra, regressou? 

   Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta pergunta também ajudará a determinar o histórico da guerra e o 
histórico das deslocações da área que está a ser estudada, e será um factor determinante no 
estabelecimento da necessidade dos recursos que estão minados (por exemplo, as pessoas da área serão 
as únicas a beneficiarem dos recursos libertados após a desminagem ou a desminagem afectará, 
potencialmente, uma população maior?). 
 
10. Pensa que as pessoas que não regressaram voltarão a esta área? 

   Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta pergunta é complementar da anterior. 
  
11. Se SIM, explique? Esta pergunta é suplementar da D10 e requer informações detalhadas para ser 
útil. O porquê das pessoas regressarem pode ou não estar ligado aos recursos bloqueados pela 
presença de minas. 

E: Ajuda 
1. Quais são as 3 coisas que mais fazem falta a (local)? Primeiro, escreva o nome do local que está a 
ser estudado no inquérito. Estas informações são úteis para determinar o que é que a população local 
vê como mais útil ou necessário na área. A desminagem pode ou não estar listada. É possível que a 
aptidão para fornecer uma ou mais das necessidades pedidas esteja dependente da desminagem.  
 

1  

2  

3  
 
2. Tem conhecimento de alguma agência de solidariedade que trabalhe ou tenha trabalhado em 
(local)? 

Sim ❑  Não ❑  
Primeiro, escreva o nome do local que está a ser estudado no inquérito. Segundo, escreva um X numa 
das caixas. Esta pergunta ajudará a determinar se outras agências que possam fornecer mais 
informações estão ou estiveram a trabalhar na área. Além do mais, esta pergunta ajudará a 
determinar o nível de contacto e informações que a população tem relativamente à ajuda que está a 
ser prestada (por exemplo, se o inquérito é realizado durante uma operação, eles podem ou não 
mencionar a agência de desminagem; se não o fizerem, é importante saber porque é que essas 
informações foram omitidas). 
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3. Se SIM, quais? Esta pergunta está directamente ligada à anterior. Veja a explicação acima. 
 
4. Como entraria em contacto com as agências humanitárias? Esta pergunta ajudará com informações 
relevantes sobre como o acesso e divulgação das informações são realizados ao nível da aldeia. Ela 
ajudará a determinar como o operador de desminagem deve recolher informações da aldeia e vice-
versa. 

F: Minas Terrestres e UXO 
1. Onde estão localizadas as minas em (local)? Primeiro, escreva o nome da área no inquérito. 
Segundo, peça uma descrição detalhada do local das minas relativamente aos lugares conhecidos na 
aldeia. Esta pergunta ajudará a fornecer informações valiosas sobre o conhecimento da população 
relativamente à área minada. 
 
2. Quem lhe falou primeiro sobre as minas terrestres? Esta pergunta ajudará a fornecer uma potencial 
pessoa de contacto para obtenção de mais informações sobre as minas, e a identificar uma pessoa- 
ou pessoas-chave para ajudarem na difusão de informações. 
 
3. A família teve problemas económicos devido às minas terrestres ou UXO? 

Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta pergunta ajudará a determinar o nível do impacto das minas em 
termos económicos.  
 
4. Se SIM, descreva: Esta pergunta ajudará no suporte e elaboração da pergunta anterior. Também 
pode ajudar a determinar se as minas são o impedimento ou se são necessários outros recursos ou 
ajuda, para além da desminagem, para se beneficiar dos recursos libertados. 
 
5. Existem estradas ou caminhos que não utiliza devido às minas terrestres? 

Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta pergunta ajudará a determinar o nível do impacto das minas 
terrestres, em termos sociais ou económicos, dependendo ao que a estrada ou os caminhos forneçam 
acesso. 
 
6. Se SIM, descreva: Esta pergunta está directamente ligada à F5. Veja a explicação fornecida para 
F4. 
 
7. Quem lhe fornece informações sobre as minas terrestres e UXO? Veja a explicação para a 
pergunta F2. 
 
8. Alguém da área sabe onde as minas foram colocadas? 

Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. 
 
9. Se SIM, quem? Esta pergunta pode ou não fornecer uma resposta semelhante à obtida nas 
perguntas F2 e F7. A resposta pode fornecer informações valiosas para uma equipa de inquérito 
técnica. 
 
10. Alguém da comunidade local fez alguma coisa para resolver o problema das minas terrestres? 
        Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta pergunta pode fornecer informações valiosas sobre o 
conhecimento local das minas, pessoas que possam fornecer outras informações, etc. 
 
11. Se SIM, quem? Esta pergunta está directamente ligada à anterior. Veja acima. 
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12. Existem algumas coisas que o senhor/a senhora, o seu cônjuge ou os seus filhos não façam por 
medo das minas terrestres?     Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Esta pergunta pode fornecer informações valiosas em relação ao 
impacto das minas terrestres, em termos sociais ou económicos. 
 
13. Se SIM, descreva: Esta pergunta ajudará a determinar se o impacto tem uma base social ou 
económica e o nível do impacto relativamente às necessidades da aldeia (por exemplo, existem 
alternativas ao recurso?). 
 
14. Já assistiu, ou alguém da sua família, a alguma lição (campanha de sensibilização anti-minas)?  

Sim ❑  Não ❑  
Certifique-se de que emprega o termo utilizado localmente para se referir à ‘campanha de 
sensibilização anti-minas’. Escreva um X numa das caixas. Estas informações ajudarão a determinar 
a necessidade da campanha de sensibilização anti-minas, o sucesso da campanha de sensibilização 
anti-minas e como a operação de desminagem pode beneficiar do conhecimento adquirido pelos 
formadores da campanha de sensibilização anti-minas. 
 
15. Se SIM, qual foi a coisa mais importante que foi dita nessas reuniões? Esta pergunta está 
directamente ligada à anterior. Veja acima. 
 
16. Conhece alguém que tenha sido ferido ou morto por uma mina?    
        Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Estas informações ajudarão a determinar o nível de ameaça à ‘vida’ 
causada pelas minas. 
 
17. Se SIM, descreva (onde, quando e como aconteceu o acidente?): Esta pergunta está directamente 
ligada à anterior. A explicação sobre o acidente é crucial, para se determinar se os acidentes na área 
são uma boa indicação do impacto na altura do inquérito. Nota: Se o número de acidentes for baixo, 
mas se ainda faltar regressar grande parte da população, será importante avaliar a probabilidade 
que os novos regressos terão de aceder às informações necessárias para se evitarem acidentes 
futuros. 
 
18. Vai a (local minado)?      Sim ❑  Não ❑  
Primeiro, preencha o espaço ‘local minado’. Aqui, é crucial que seja utilizado um ponto de referência 
conhecido. O espaço NÃO DEVE ser preenchido com o nome da área. O objectivo desta pergunta é 
determinar se a população local frequenta a área na proximidade das minas. Consequentemente, 
antes desta pergunta ser feita, é essencial determinar onde estão as minas e encontrar um ponto de 
referência que seja conhecido por todos. Esta pergunta está ligada à pergunta F1. Se, por exemplo, 
as pessoas não forem capazes de descrever a área onde as minas estão, mas se for descoberto através 
desta pergunta que a área na proximidade das minas é muito frequentada pela população, o potencial 
de acidentes é aumentado. Isto também significaria que as informações não estão a ser difundidas na 
aldeia de uma maneira eficaz. 
 
19. Se SIM, para quê? Esta pergunta está directamente ligada à anterior e pode fornecer mais 
informações sobre o impacto (por exemplo, se a área minada for uma área arborizada e for 
frequentada para se ir buscar lenha, ou, pelo contrário, se existir um mercado próximo das minas que 
também pode ser acedido através de áreas seguras). 
 
20. O que é que uma organização de desminagem tem de fazer, para além da desminagem, para o 
senhor/a senhora voltar a utilizar a área minada? Esta pergunta está directamente relacionada com a 
questão de construção de confiança. Consequentemente, ela pode fornecer um ponto de partida 
valioso para agências que pretendam garantir que a confiança na desminagem esteja garantida ao 
nível da comunidade. Nota: Muito frequentemente, os aldeões dizem que só a desminagem será 
suficiente. No entanto, quando lhes é dito que este não tem sido sempre o caso noutras áreas, as 
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respostas podem começar a ser diferentes e podem fornecer informações valiosas para a agência de 
desminagem. 
 
21. Para que era utilizada a área antes de ter sido minada? Esta pergunta pode ajudar a determinar a 
utilização da área no período de pós-desminagem. Também fornecerá informações sobre o 
conhecimento da população relativamente à área antes da desminagem, e pode dar um ponto de 
partida sobre como atenuar o conflito pós-desminagem. 
 
22. A quem pertence a área minada? Esta pergunta é uma extensão da anterior. Veja acima. 

G: Saúde e Religião 
1. Já alguma vez foi a um médico tradicional? 

Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Estas informações ajudarão a determinar as potenciais fontes de 
informação, a difusão de informações e pessoas da confiança da  comunidade. 
 
2. Já alguma vez foi a um hospital?     Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Veja acima. 
 
3. Vai à igreja?       Sim ❑  Não ❑  
Escreva um X numa das caixas. Veja acima. 
 
4. Se SIM, qual igreja? Nalguns casos, podem existir mais do que uma igreja na área. Deste modo, é 
importante saber que  igrejas que são frequentadas, para ser possível aceder a e difundir informações 
de um modo relevante e eficaz. Esta pergunta também pode fornecer informações sobre os sistemas 
de rede e suporte da população. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: Escreva a data em que a entrevista foi realizada. 
 
Entrevistador: Escreva o nome da pessoa que realizou a entrevista. 
 
Duração: Avalie e escreva a quantidade de tempo utilizada na entrevista. Não é necessário que este 
valor seja exacto. 
 
Avaliação da Entrevista: Escreva algumas linhas sobre como a entrevista correu. A entrevista foi 
produtiva ou não? Porquê? O exemplo dado nas lições da mulher cujo marido chegou e que 
perturbou a realização da entrevista, seria descrito nesta secção. Esta parte do inquérito é essencial 
para fornecer uma ferramenta valiosa para melhorar a realização dos inquéritos.



 

 

Anexo 6 

MODELO DE AMOSTRA DO EXCEL PARA COMPILAR 
OS DADOS DO INQUÉRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Anexo 7 

AMOSTRA DAS PERGUNTAS QUE SUGEREM E NÃO 
RESPOSTAS 

 
UAIS SÃO AS DIFERENÇAS entre os seguintes dois inquéritos? Existe algum problema 
com as perguntas? Se sim, quais são os problemas? 
 

 
 

Inquérito 1 Inquérito 2 

1. Quais eram as idades e sexo das vítimas de minas 
nesta área? 

1. Conhece alguém que tenha sido ferido ou morto por 
minas? 

2. Quando alguém tem um acidente com uma mina 
terrestre, qual é a resposta imediata das outras 
pessoas? 

2. Se alguém tiver um acidente com uma mina, o que 
fará? 

3. Quantos cavalos tem? Quantos cavalos perdeu 
devido às minas terrestres? 

3. Tem algum animal? Algum dos seus animais esteve 
envolvido num acidente provocado por uma mina? 

4. (Para o chefe da casa) Qual é o seu grupo étnico? 4.  
5. Sem ajuda exterior, a família tem comida suficiente 

para o mês seguinte? 
5. Se existir falta de comida, o que faz? 

6. Que actividades dos membros da sua família estão 
em risco devido às minas terrestres? 

6. Existe alguma coisa que não possa fazer devido às 
minas terrestres? 

7. Começando pelo mais novo, qual é a idade e sexo 
de cada membro da sua família? 

7.  

8. Quantas pessoas vivem na sua casa? Qual é a sua 
relação com elas? 

8.  

Q 



 

 

Anexo 8 

PERGUNTAS DE TESTE DE AMOSTRA 

 
S PERGUNTAS ABAIXO podem ser utilizadas como uma base para o 

exame do curso CMT. 

 

Respostas Curtas (Um Parágrafo para Cada Pergunta)  
1. Como definiria impacto sócio-económico? 
2. Qual é o objectivo da utilização das ferramentas de avaliação do impacto? 
3. Qual é a utilidade dos estudos da comunidade? 
4. Explique o conceito ‘Capacidades e Vulnerabilidades’. 
5. Porque é que o conceito ‘Capacidades e Vulnerabilidades’ é importante para a assistência 

humanitária? 
6. Explique o conceito ‘Não Causar Danos’. 
7. Porque é que o conceito ‘Não Causar Danos’ é importante para a assistência humanitária? 
8. Realce os diferentes tipos de restrições e explique as diferenças entre eles.  
9. ‘A HMA faz parte do processo de reconstrução.’ ‘A desminagem é responsável por algo mais do 

que a simples remoção das minas.’ Qual é o significado destas frases? 
10. Explique o conceito de maximização do impacto. 
11. Porque é que utilizamos entrevistas em grupo, e porque é que utilizamos entrevistas individuais? 
12. Explique a utilidade da observação como uma ferramenta de recolha de dados. 
13. Explique porque é que não confiamos numa só fonte de informações 
14. Explique a diferença entre impacto e resultado. 
15. Explique porque é que nós podemos necessitar de informações sobre o sistema de posse da terra 

de uma determinada área. 
16. Descobrimos que a equipa de desminagem tem uma reunião em grupo com os aldeões em cada 

duas semanas. Eles fazem isto para aumentar a confiança. Que tipo de informações necessitamos 
antes de podermos avaliar se este processo é ou não eficaz? 

17. Explique porque é que é importante que o pessoal de gestão e de terreno de uma organização 
esteja atento para a necessidade de, a utilização de e os méritos individuais das ferramentas de 
avaliação do impacto. 

Perguntas sobre o Estudo do Terreno  
1. Descreva o processo de um estudo da comunidade. O que faz primeiro, o que se segue e porque é 

que o estudo é realizado nesta ordem? 
2. Porque é que o comportamento da equipa e o aspecto do campo são tão importantes durante um 

estudo da comunidade? 
3. Descreva a estrutura de chefia local da aldeia que visitou, e como é que o conhecimento deste 

sistema pode ajudar uma agência de desminagem quando o seu pessoal vai trabalhar na área. 
4. Debata como o sistema económico da área que visitou durante o estudo do terreno é afectado 

pelas minas, e como é que ele pode ser afectado pela desminagem. 
5. Identifique se algumas das perguntas seguintes sugerem respostas. Em caso afirmativo, altere 

essas perguntas para corrigir o problema. 
a. Quantas pessoas morreram nesta área devido aos acidentes provocados pelas minas? 
b. Há alguma coisa que não seja feita devido à presença das minas? 

A 
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c. Que problemas enfrentam as pessoas nesta aldeia? 
d. Se os aldeões não obtiverem ajuda alimentar no próximo mês, o que é que eles comerão?  

6. Solicita uma reunião de grupo quando chega à aldeia. Algumas pessoas estão bêbedas e 
indisciplinadas. Apenas uma pessoa parece querer responder às suas perguntas. O que faz? 

7. Quais são as questões principais em que se centra quando está a treinar o seu intérprete? 
8. Porque é que utilizamos um guia durante o estudo da comunidade? 
9. Porque é que fazemos uma caminhada ao longo da aldeia antes das entrevistas e inquéritos? 
10. O que é que tem que fazer antes de iniciar o inquérito? 
11. Como podem as perguntas do inquérito ajudar-nos a identificar os informadores-chave? 
12. Quais são os critérios que utiliza para identificar os informadores-chave? 
13. O que é que cada membro da equipa tem de fazer antes das reuniões em grupo? Porque é que tem 

reuniões em grupo durante as tardes? 
14. O que é que necessita saber antes de preencher a pergunta F18 do inquérito? E qual é a 

importância da pergunta F18? 

Composição 
1. Escreva uma composição sobre como os estudos da comunidade podem ser incorporados no 

trabalho da organização a que pertence e como isto pode melhorar o seu trabalho (3 páginas). 
2. Escreva uma composição e dê exemplos (pelo menos, cinco) sobre como a teoria ensinada neste 

curso o pode ajudar no terreno (2 páginas).  
3. Quando estiver na aldeia, como é que decide sobre o salário do intérprete e do guia? O que faz se 

eles pedirem 20 vezes o que ofereceu inicialmente? 

Simulação: A Tarefa – Com as Informações Que Tem 
1. Escreva um relatório que tenha quatro secções: Conhecimentos da comunidade, campo humano, 

campo social e campo económico. 
2. O que podemos dizer sobre o potencial impacto 
3. Das pessoas mencionadas nas informações que temos, quem poderá ser um bom informador e que 

tipo de informações é que elas poderão fornecer?  
4. Identifique as informações-chave que lhe estão faltando. 
5. Identifique as questões-chave que serão relacionadas com a construção de confiança. 

O Que Sabemos do Caso 

• A aldeia de Manana tem uma população de 1.000 pessoas. Só cinco famílias não fugiram durante 
a guerra. Oitocentas das 1.000 pessoas viviam em Manana antes da guerra. A população 
regressou à aldeia após os acordos de paz. Os recém-chegados são de Matunde, uma aldeia 
vizinha. Os habitantes de Matunde reinstalaram-se em Manana após os acordos de paz. A 
reinstalação teve lugar antes da remoção das minas. 

• Manana está localizada a 1 km da estrada principal. A via de acesso é através de um trilho de 
mato. Matunde está localizada a 5 km da estrada principal. 

• Em Manana, há uma escola e um posto de saúde. As condições de Manana deterioraram-se 
consideravelmente durante a guerra. Em Matunde, não existe qualquer escola ou posto de saúde. 

• Existem duas pequenas lojas. Estas vendem apenas os bens essenciais (por exemplo, açúcar, óleo, 
sabão). 

• Há quem diga que uma ou mais das pessoas que ficaram para trás durante a guerra foram forçadas 
a ajudar os militares na colocação das minas. 

• Os militares colocaram as minas para protegerem a sua guarnição e, também, durante pequenas 
batalhas com o inimigo. A guarnição estava estabelecida na área que, anteriormente, era a que 
tinha maior densidade populacional. A área onde as batalhas tiveram lugar (quer dizer, a área que 
se suspeita estar minada) contém um grande número de árvores de fruto. O terreno minado separa 
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a área onde as pessoas se instalaram depois da guerra e a escola, o posto de saúde e a 
administração.  

• Para se ir à escola, ao posto de saúde e à administração, as pessoas têm que caminhar 2 km em 
redor do terreno minado.  

• O administrador da aldeia fugiu durante a guerra e vive agora numa cidade a cerca de 30 km. Ele 
vem à aldeia uma ou duas vezes por mês para cumprir os seus compromissos. 

• O secretário do administrador vive em Manana. Ele é um homem jovem, na casa dos vinte anos, e 
é de outra aldeia na mesma província. 

• Poucas pessoas têm, agora, animais. No entanto, antes da guerra a maioria das pessoas tinha 
cabras. 

• A área que se suspeita estar minada tem, no total, 100.000 metros quadrados. 
• A área minada esteve inacessível para a população da área durante quase oito anos. Ninguém tem 

documentos comprovativos sobre a posse da terra. Isto é verdade para Manana e para o resto do 
país. 

• Parte do terreno minado tem um grande número de árvores de fruto. 
• Houve três acidentes com minas. Segundo as informações obtidas, dois ocorreram durante a 

guerra, e o terceiro envolveu uma pessoa de Matunde que tinha ido à área minada buscar lenha. 
• Três diferentes ONGs financiaram, suportaram ou realizaram outros projectos na área. Estes 

projectos incluíram o arranjo de estradas, a renovação do hospital e uma campanha de 
sensibilização anti-minas. A campanha não tem qualquer ligação ou afiliação com o trabalho do 
operador de desminagem. O formador da campanha de sensibilização anti-minas é da aldeia, mas 
também realiza formação de sensibilização anti-minas nas aldeias vizinhas. 

• Devido à vegetação, a operação de desminagem, se realizada, será largamente oculta da vista da 
população. 
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