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Gestão de Conhecimentos sobre Bacias
Hidrográficas
Escada dos Conhecimentos
O conceito de escada de conhecimentos utiliza a metáfora da escada para ilustrar o
aumento do valor técnico:
Uma pessoa recebe formação e adquire habilidades específicas.
Ela faz observações e mediações para adquirirdados.
Dados são recolhidos, testados e filtrados para criar informação .
A informação é organizada, analisada e interpretada para criar conhecimentos .
Os conhecimentos são integrados e compreendidos para desenvolver
inteligência e compreensão .
A inteligência e compreensão são combinadas com o crité rio para desenvolver
e transmitirsabedoria.
O valor do aumento do conhecimento pode ser descrito através do conceito da
“Escada do Conhecimento”. Esta metáfora ilustra o conceito do crescimento do valor
técnico à medida que o conhecimento vai aumentando.
O Kit de Sensibilização (KSR) é um exemplo de uma plataforma de gestão de
conhecimento.

A Abordagem ao Kit de Sensibilização sobre o Rio
Em muitas bacias hidrográficas transfronteiriças, a informação e os dados específicos
sobre o sistema fluvial e a sua população estão dispersos e inacessíveis. O conceito do
Kit de Sensibilização sobre o Rio (KSR) apresenta uma abordagem única de
desenvolver uma gama de ferramentas interactivas de informação – incluindo técnicas
como, p. ex., o sensoriamento remoto e o SIG (Sistema de Informação Geográfica) –
que apoiam programas de desenvolvimento de capacidades. Os Kits de Sensibilização
(KSRs) apresentam informação relevante, gráficos e mapas sobre bacias hidrográficas
de uma forma interactiva e adaptada ao utilizador. A abordagem voltada para o
utilizador ajuda a facilitar o envolvimento e participação de diferentes actores nos
processos de gestão das bacias.
Foram elaborados KSRs para as seguintes bacias hidrográficas transfronteiriças:
Orange- Senqu ( www.orangesenqurak.com )
Mekong (www.Mekong.RiverAwarenessKit.com )
Nilo (www.nile.riverawarenesskit.com )
Athabasca ( Athabasca.RiverAwarenessKit.com)

A Escada dos Conhecimentos.
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