
Sociedade	  Civil	  Ganhou!!!	  
	  

Querem	  fazer	  o	  que	  com	  
esta	  victoria?	  



Valor	  da	  ProSAVANA	  (	  Plano	  
Director,	  pagina	  8-‐10):	  
Mts	  9,325,000,000	  

ou	  USD	  186,500,000.00	  	  
	  
	  

Querem	  fazer	  o	  que	  com	  esta	  
victoria?	  



AlternaQvos:	  
1.   Matar	  ProSAVANA	  
2.   Aceitar	  ProSAVANA	  
3.   Engagar	  e	  negociar	  um	  ProSAVANA	  	  	  

Adequado	  e	  que	  Responde	  aos	  
necessidades	  do	  Povo.	  	  

4.   Mais?	  

	  



Papel	  de	  Majol:	  
1.   Contratado	  Pela	  JICA	  para	  

tentar	  constuir	  relacoes	  
posiQvos	  com	  Sociedade	  
Civil:	  Stakeholder	  
Engagement	  



Papel	  de	  Majol:	  
1.   Contratado	  Pela	  JICA	  para	  

tentar	  constuir	  relacoes	  
posiQvos	  com	  Sociedade	  
Civil	  e	  Actores	  Chaves:	  
Stakeholder	  Engagement	  



Actores	  Chaves:	  presentes	  no	  
documento	  mas	  sem	  
mecanismos	  de	  engajamento:	  







	  

Stakeholder	  Engagement:	  
CONSTRUINDO	  RELAÇÕES	  
DURADOURAS	  	  ENTRE	  
EMPRESA/	  PROJECTO	  &	  
COMUNIDADE	  



‘Licença	  Social’	  para	  Operar	  
	  Ø geralmente	  e	  definida	  como:	  

“Fora	  do	  quadro	  legal	  perme5do	  pelo	  governo	  para	  
desenvolver	  um	  negócio.	  Uma	  empresa	  só	  pode	  obter	  
uma	  ‘Licença	  Social	  para	  Operar“	  através	  de	  uma	  ampla	  
aceitação	  das	  suas	  a5vidades	  pela	  comunidade	  local	  ou	  
sociedade.	  Sem	  a	  devida	  aceitacao,	  a	  empresa	  não	  pode	  
implementar	  as	  suas	  a5vidades	  sem	  incorrer	  em	  	  atrasos	  
e	  custos	  avultados“	  (The	  Ethical	  funds	  Company,	  2009)	  

Ø LSO	  é	  um	  conceito	  abrangente,	  sendo	  amplamente	  adoptado	  
pela	  agricultura,	  silvicultura,	  mineração	  para	  construir	  relacoes	  
comunitarias	  e	  gerir	  os	  riscos	  



	  
Relações	  comunitárias	  –	  
Empresas	  
“Licença	  Social”	  Poderá	  realizar	  
negócios	  sem	  isso?	  	  
Gestão	  de	  Risco	  
Reputação	  &	  finanças	  

Conflito	  =	  Custos	  reais	  
Evitar	  liRgios	  

Melhores	  PráQcas	  Ambientais	  e	  
Sociais	  
InvesTdores,	  consumidores,	  
cidadãos	  e,	  mercados	  exigem	  
melhores	  práTcas	  

Porque devemos nos Preocupar? 

Prosavana	  conQnua	  a	  criar	  agitação	  entre	  Governo	  e	  sociedade	  civil…	  
      Noticias, 3 de Outubro 

de 2013 

Na batalha pela Terra, uma Empresa (New Forests)  

Expulsou Ugandeses das suas terras 

New York Times, 21 de Setembro de 2011 

 
  The Eco

nomic Ti
mes, Sep

tember 9
, 2009  

Nestle destruind
o o habitat dos 

orangotango Green
peace, 17 de Mar

co de 

2010 



Ø A	  LSO	  é	  baseada	  em	  crenças,	  percepções	  e	  opiniões	  (não	  
necessariamente	  factos)	  das	  comunidades	  afectadas.	  Por	  
exemplo:	  	  “o	  governo	  traz	  cólera”	  

Ø Também	  baseado	  na:	  
LegiQmidade	  social	  da	  empresa:	  normas	  estabelecidas,	  
informal	  /	  formal,	  legal,	  social	  ou	  cultural;	  	  

Credibilidade	  da	  empresa:	  disponibilização	  permanente	  de	  
informações	  reais	  e	  claras;	  Cumprir	  todos	  os	  
compromissos	  assumidos	  (e	  não	  fazer	  compromissos	  
pouco	  realísTcos);	  

Confiança	  na	  empresa:	  resultados	  de	  experiências	  
comparTlhadas,	  colaborar	  e	  trabalhar	  juntos.	  

Ø Estes	  elementos	  são	  adqueridas	  de	  forma	  sequencial	  e	  são	  
cumulaTvos	  para	  ganhar	  uma	  LSO	  	  

	  

A	  NATUREZA	  DA	  ‘LICENÇA	  SOCIAL	  PARA	  OPERAR’	  



Ø A	  percepção	  de	  uma	  LSO	  pode	  variar	  dentro	  dos	  
grupos	  das	  partes	  interessadas;	  

Ø LSO	  não	  significa	  ser	  apoiada	  por	  cada	  parte	  
interessada	  /	  significa	  pelo	  menos	  ampla	  aceitação	  
social;	  

Ø LSO	  é	  dinâmica	  e	  não-‐permanente	  /	  Necessita	  de	  ser	  
conquistada,	  reforçada	  e	  manTda.	  Mais	  complexo	  
aspectos	  de	  Ambientais	  &	  Sustentabilidade	  =	  mais	  
dificuldade	  para	  conquistar	  uma	  LSO;	  

Ø LSO	  leva	  tempo	  para	  ganhar,	  mas	  pode	  se	  perder	  
rapidamente	  /	  uma	  vez	  perdida	  e	  dificil	  de	  
reconquistar.	  

	  



AS	  CAUSAS	  MAIS	  COMUNS	  DE	  REJEIÇÃO	  OU	  RETIRADA	  DE	  UM	  “LSO”	  

Ø FALHA	  EM:	  
Começar	  um	  Processo	  Estratégico	  de	  Envolvimento	  dos	  
Interessados	  ��no	  início	  (e	  conQnuar…);	  
Alocar	  tempo	  e	  recursos	  suficientes	  para	  construir	  relações	  de	  
confiança	  sustentáveis;	  	  
IdenQficar	  todas	  as	  partes	  interessadas	  afectadas	  ou	  que	  
possa	  influenciar	  o	  Projecto;	  	  
Realizar	  um	  estudo	  social	  de	  base	  apropriado	  para	  entender	  as	  
questões-‐de	  fundo	  (por	  exemplo,	  estruturas	  fundamentais	  de	  
liderança,	  etc.);	  
Escutar	  e	  respeitar	  as	  preocupações	  das	  partes	  interessadas;	  
Maximizar	  o	  emprego	  local	  e	  outras	  oportunidades	  	  
GaranQr	  a	  distribuição	  equitaQva	  dos	  beneucios	  e	  
oportunidades;	  	  
Honrar	  com	  os	  compromissos.	  

	  



“Percepções	  das	  partes	  
interessadas,	  não	  

necessariamente	  factos,	  afetam	  
a	  reputação	  da	  empresa.	  Sem	  

confiança	  factos	  não	  
importam…”	  



Ø A	  tentaTva	  de	  usar	  argumentos	  baseados	  em	  factos	  para	  
convencer	  as	  partes	  interessadas,	  quando	  eles	  não	  acreditam	  que	  
o	  projeto	  comparTlha	  as	  preocupações	  e	  os	  seus	  valores	  (falta	  de	  
confiança);	  

Ø O	  Projeto	  ganhando	  uma	  LSO	  em	  termos	  de	  uma	  série	  de	  
tarefas	  /	  operações	  (que	  estabelecem	  acordos)	  ao	  contrario	  de	  
estabelecer	  um	  Tpo	  de	  relacionamento	  (legiTmidade	  social,	  
credibilidade,	  confiaca);	  

Ø Confusionando:	  
§ Aceitação	  com	  Aprovação;Cooperação	  com	  Confiança;	  
§ Credibilidade	  técnica	  do	  projecto	  com	  credibilidade	  social;	  	  

Ø Não	  administrar	  questões	  incensais,	  riscos,	  factores	  de	  mudança	  
e	  oportunidades	  associados	  a	  uma	  LSO	  de	  forma	  pró-‐aTva.	  	  

	  



Boas	  Relações	  Implicam	  
resultados	  de	  Ganha-‐

Ganha	  (ganha	  para	  todas	  
as	  partes)	  



Calamidades	  Naturais	  28	  vezes	  mais	  
frequentes,	  desde	  1950	  (INGC,	  

2009)	  
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Cheias	  em	  Zambezia	  
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