A2: Comida e meios de subsistência-1

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

A2 ACTIVIDADES PARA REVELAR PROBLEMAS ESCONDIDOS

Descrição breve

Corrupção e
governação
Comida e
meios de
subsistência

Esta ferramenta não diz às pessoas como devem gastar o seu dinheiro. Fornece às famílias
uma lista de perguntas que poderão ajudar a guiar as suas escolhas sobre o que fazer com
os seus novos rendimentos.

Gestão de
risco de
desastres

Por vezes, as pessoas encontram-se de repente com bastante mais dinheiro do que alguma
vez tinham tido. Por exemplo, a migração pode levar a um aumento súbito e dramático nos
rendimentos, bastante superior ao que é normal numa família. Os migrantes que conseguem
encontrar trabalho remunerado enviam frequentemente grande parte deste dinheiro para as
suas famílias (estes pagamentos são muitas vezes chamados “remessas”) ou regressam à
sua aldeia/localidade mais ricos. Dinheiro é dinheiro - venha de onde vier! Por isso, não é
geralmente necessário ou útil pensar sobre se o dinheiro foi ganho localmente ou através de
trabalho migratório. Esta ferramenta ajuda os indivíduos e as famílias a pensar nos
princípios pelos quais gostariam de guiar as suas próprias decisões sobre como irão gastar
o seu dinheiro.

Discriminação e
inclusão

Porquê utilizar esta actividade?

Conflito e
construção
da paz

Clima e
ambiente

Crianças e
jovens

Gerir aumentos nos rendimentos do
agregado familiar

Explicação das palavras que utilizamos

Género e
violência
sexual

Migração – a movimentação de pessoas de um lugar para outro. A migração pode ser
internacional (movimentação entre países diferentes) ou interna (movimentação dentro de
um país, frequentemente de áreas rurais para áreas urbanas).

Saúde e
VIH

O que fazer

Migração e
tráfico de
pessoas

1

Água,
saneamento
e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT

Influenciar
responsáveis

Esta é uma pequena lista de
perguntas que pode ser partilhada
com indivíduos e famílias que se
acham de repente com bastante
mais dinheiro do que costumavam
ter. As perguntas podem ajudar as
pessoas a pensar nos princípios
com base nos quais gostariam de
gastar o seu dinheiro.

A2: Comida e meios de
subsistência -1
A2 GERIR AUMENTOS NOS RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR

Em que princípios queremos basear os nossos gastos?
Sensibilização
Crianças e
jovens
Clima e
ambiente

Quais são as nossas prioridades a curto e longo prazo? Que coisas são importantes
para nós agora e o que será importante para nós em anos futuros? Esta é uma pergunta
importante quando se trata de tomar decisões sobre dinheiro. Dedique algum tempo a
pensar e falar sobre isto.



As nossas actuais decisões sobre gastos reflectem estas prioridades? Se a resposta é
sim, como? Se não, porquê?



O que consideramos uma “aplicação sensata” de dinheiro?



Como gerimos actualmente o nosso dinheiro? Como decidimos sobre o que deverá ter
prioridade todos os dias? Tomamos decisões com base nas necessidades de hoje, ou
conseguimos pensar no futuro? Estamos em condições de pensar em poupar ou investir
algum dinheiro?



Haverá coisas que gostaríamos de mudar na forma como o nosso dinheiro é gasto? Que
factores estão a impedir que estas alterações sejam feitas?



Quem toma as decisões sobre gastos na nossa família? Estamos satisfeitos com isto, ou
queremos que sejam envolvidas outras pessoas? Pensámos nas necessidades dos
jovens, dos idosos, do nosso cônjuge?

Conflito e
construção
da paz



Corrupção e
governação
Gestão de
risco de
desastres
Discriminação e
inclusão

Para compras ou despesas específicas, poderia perguntar:

Comida e
meios de
subsistência



Esta compra reflecte as nossas prioridades?



Continuaremos satisfeitos com ter gasto o dinheiro nisto, daqui a um ano? Daqui por
cinco anos?

Género e
violência
sexual

Para mais informação


Passo a Passo 78 - Migração
learn.tearfund.org/pt-pt/resources/publications/footsteps/footsteps_71-80/footsteps_78/

Saúde e
VIH
Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas

Ferramentas relacionadas:
 A1 – Revelar a migração: informação de contexto para os facilitadores
[A1: Migração e tráfico de pessoas-1]
 A1 – Revelar o tráfico humano (escravatura): informação para os facilitadores
[A1: Migração e tráfico de pessoas-2
 A2 – Explorar os riscos e oportunidades da migração [A2: Migração e tráfico de pessoas-1]
 A2 – Compreender a vulnerabilidade ao tráfico de pessoas (escravatura)
[A2: Migração e tráfico de pessoas-3]
 A2 – As mentiras que os traficantes contam [A2: Migração e tráfico de pessoas-4]
 B – Migração (Estudo bíblico) [A2: Migração e tráfico de pessoas-1]

Água,
saneamento
e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço www.tearfund.org/Reveal/PT
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