
ERRADICAÇÃO 
DA POBREZA

Desafio
Embora o índice de pobreza local tenha continuado a cair no Sri Lanka, o Governo vê a necessidade de 
continuar os projetos de desenvolvimento nas aldeias onde vivem a maioria do povo do Sri Lanka e entre 
as quais o nível de pobreza é elevado. Em conjunto com essas iniciativas, deveriam também focar na imple-
mentação de programas empresariais efetivos orientados ao mercado de negócio. Deixar de implementar 
tais programas, poderá resultar  na volta aos índices elevados de pobreza.

Com esse objetivo o Governo do Sri Lanka procurou obter colaboração com os países da região para apren-
der com as suas melhores práticas. As experiências da Tailândia resultantes do desenvolvimento das aldeias 
na economia de suficiência, cujas atividades centrais dependiam da capacitação comunitária, podem ser 
aplicadas ao contexto do Sri Lanka como parte dos seus esforços para atingir o nível de qualidade de vida 
resiliente, a nível local e comunitário.

Rumo a uma Solução
O Modelo de Desenvolvimento Comunitário Sustentável baseado na aplicação da Filosofia do Projeto de Eco-
nomia de Transparência no Sri Lanka aborda o desafio acima. Desenvolvida após a visita de análise de delega-
dos de alto nível do Sri Lanka em vários locais de projeto aplicando a Filosofia da Economia de Suficiência (FES) 
na Tailândia no início de 2016. É a afinidade cultural inculcada pelos filósofos budistas – uma base orientadora 
do FES – que une estes dois países.

O objetivo geral era melhorar a qualidade de vida em três comunidades do Sri Lanka, nomeadamente, Delthota 
aldeia Pahalagama, no distrito de Kandy, aldeia Laksha Uyana, no distrito de Polonnaruwa, E na aldeia de Wathu-
pola, no distrito de Puttalam, através do desenvolvimento de produtos locais de valor agregado, também atin-
giram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1 e 8. As atividades foram projetadas para fortalecer 
líderes comunitários, atualizar produtos locais e desenvolver mercados e uma rede de agências participantes. 
A fim de manter viva a aprendizagem das comunidades e o projeto sustentável e também de replicar a expe-
riência da Tailândia, foram criados os Centros de Aprendizagem Comunitária (CACs). Eles servem como centros 
de divulgação para compartilhar, preservar e desenvolver conhecimentos, experiências e sabedoria locais para 
as gerações futuras.

A FES baseia-se no conceito de moderação, razoabilidade e resiliência com base nas condições de conheci-
mento e integridade como fatores subjacentes ao tomar uma decisão razoável e resiliente. Com isso em mente, 
o Projeto começou com uma atividade para preparar um grupo de líderes especializados no FEC com habilida-
des relevantes que poderiam ser aplicados no Sri Lanka. Em 2017, este grupo de 23 funcionários do Sri Lanka e 
líderes comunitários selecionados das comunidades alvo participou no workshop da “Equipa de mobilização 
da FES S-M-A-R-T” na Tailândia. Esperava-se que estes líderes “FES S-M-A-R-T”” pudessem liderar e reproduzir as 
atividades dentro do plano de atividades do Projeto e nas suas respectivas comunidades. O workshop resultou 
em planos individuais de desenvolvimento comunitário que foram projetados e concluídos pelos próprios 
participantes. De forma semelhante, os planos eram disseminar o conhecimento adquirido na aplicação da FES 
nas práticas de desenvolvimento sustentável da comunidade e a de geração de renda, que foram consideradas 
novas, mas aplicáveis no contexto do Sri Lanka com seus pares nas aldeias. Os participantes também tinham 
um plano para configurar seus próprios CACs no futuro.
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A Agência Internacional de Cooperação da Tailândia está consciente 
dos vários desafios que a aplicação do FES em projetos de desen-
volvimento em diferentes contextos poderia trazer e por essa razão, 
o projeto tem, desde o início, se apoiado fortemente em uma abor-
dagem participativa e orientada à demanda, com o objetivo de criar 
um senso de propriedade por parte dos beneficiários para garantir 
resultados sustentáveis a longo prazo.

De acordo com os relatórios de progresso e uma visita de monitori-
zação no ano seguinte, em 2018, Foi notado que o Departamento 
de Desenvolvimento de Samurdhi (DDS) no Sri Lanka tinha tomado 
a liderança na orientação e fornecimento do apoio técnico e finan-
ceiro necessário para que as comunidades pudessem levar a cabo 
as ideias que os participantes adquiriram durante a sua participação 
na Tailândia. Foi também notado que a DDS se esforçou para montar 
grupos de produção. Para acomodar essas iniciativas, foi organizado 
em Sri Lanka, em 2019, um outro workshop sobre desenvolvimento 
comunitário baseado no FES, e na capacitação no processamento de 
frutas e alimentos e na costura onde participaram moradores das três 
comunidades. Durante a última visita de monitoramento no início 
de 2020, observou-se que vários grupos de produção foram 
montados, contribuindo para a renda familiar adicional e, por-
tanto, elevando a condição social conforme previsto pelo Pro-
jeto. Esses grupos estavam engajados em: agricultura orgânica, 
cultivo e piscicultura ornamental em Polonnaruwa; produção 
de jardinagem doméstica, criação, roupas e itens diversos em 
Kandy; e cultivo de orquídeas, banana e seus derivados em Put-
talum. A produção de valor agregado de alimentos, frutas e 

costura em particular, os prepararam com técnicas de produção. 
Para algumas participantes mulheres o projeto permitiu-lhes ganhar 
renda extra para a família; antes do projeto, seus maridos tinham 
sido os únicos sustentadores da família. Embora não fosse um dos 
objetivos centrais do projeto, houve um reconhecimento evidente 
do impacto no empoderamento das mulheres nas sociedades rurais 
do Sri Lanka. Um dos principais fatores de sucesso destas realizações 
reflete-se no papel significativo do pessoal da DDS em cada locali-
dade na conexão com as pessoas. Outra lição aprendida é que a 
complementaridade com as políticas e os planos de ação nacionais 
contribuiu grandemente para as ações no terreno.

Observando o potencial do projeto e a fim de responder ao recente 
pedido de treinamento adicional, em apoio à criação da CAC no Dis-
trito de Polonnaruwa, a Tailândia concordou em estender a duração 
do projeto por mais um ano e meio. O objetivo é maximizar o poten-
cial das comunidades e desenvolver as conquistas até à data. O foco 
será o fortalecimento das capacidades dos líderes da FES S-M-A-R-T 
na gestão do conhecimento da CAC. A aplicação do FES também 
será melhorada no planejamento empresarial e no marketing para 
ajudar a reduzir os riscos associados ao tomar decisões.
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