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Painel 1: 
Parcerias pelo Desenvolvimento Territorial 

 

 
Painel “Parcerias pelo Desenvolvimento Territorial”, um dos quatro painéis temáticos do 

Seminário. Foto: Maycon Nunes/Comunicação PPA 
 
 

Na abertura do painel foram apresentados os resultados principais do 
estudo “Investindo no Desenvolvimento” - Identificação de modelos e instrumentos 
aplicados na Amazônia Legal para aporte de recursos privados em comunidades e 
territórios. O estudo é uma realização do GT4 da PPA – Relações com 
comunidades, iniciativa privada e políticas públicas, e foi coordenado pela 
Humana. A apresentação do estudo teve por base 3 aspectos: base em inovação 
ou tecnologias sociais + potencial de replicação e escala + foco no fomento da 
agenda de desenvolvimento territorial. 
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As diferentes iniciativas que buscam estabelecer e potencializar parcerias 
para o desenvolvimento territorial convergem em seus mecanismos de gestão 
territorial, alavancando desenvolvimento para todos e por meio de ciclos 
duradouros. Os pontos destacados de convergência como boas práticas para 
parcerias no desenvolvimento territorial foram: 

 

● Entendimento da dinâmica do território com um diagnóstico integrado e 
estudos de território; 

● Estabelecimento de uma estrutura clara e sólida de governança das 
parcerias; 

● Coordenação com políticas públicas como alavanca de desenvolvimento 
duradouro e inclusivo; 

● Participação social para além da governança como engajamento real e 
construção do sentimento de pertencimento; e 

● Transparência nas contas gera transparência nos diálogos e consolida a 
iniciativa. 

 

Um dos casos destacados no painel, apresentado por Jefferson Santos 
(Gerente de Relações Comunitárias, MRN) foi a iniciativa de construção dos “Planos 
de Vida” criada para que comunidades possam estabelecer um plano diretor 
indicando e priorizando suas reais necessidades - saúde, habitação, educação, 
geração de renda, atingindo o objetivo de trazer mais qualidade de vida, levando 
em consideração a preservação ambiental e cultural da comunidade. Os Planos de 
vida articulam documentos sobre o planejamento do futuro, que apontam 
caminhos para sua aplicação, fortalecendo a articulação para implantação de 
políticas públicas no território. Gabriela Almeida (Coordenadora de mulheres, 
Associação de Remanescentes de Quilombos de Oriximiná - ARQMO) destacou o 
Programa Territórios Sustentáveis (PTS) na construção participativa desse plano e 
na busca das parcerias para gerir o “Fundo Quilombola”, mecanismo financeiro 
construído colaborativamente para aplicar recursos que subsidiem as ações 
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aprovadas pelas comunidades durante a construção dos Planos de Vida de cada 
grupo.  

Ao serem perguntados acerca do tempo e como foram feitas as construções 
dos Planos de Vida, pontuaram algumas etapas importantes de um processo que 
leva cerca de 3 anos: reuniões de apresentação do projeto para o entendimento de 
todos na comunidade e assinatura de acordos com os comunitários para realização 
dos Planos de Vida dentro dos territórios. As oficinas de construção foram 
facilitadas pela ECAM, ARQMO e Humana Sustentável, e, na sequência, técnicos 
elaboraram o documento preliminar do plano de vida. 

Dentro do programa PTS, a empresa MRN apoia financeiramente as ações 
na região oeste de Oriximiná fortalecendo associações locais para o uso do 
potencial florestal e extrativista que existe na região criando condições para que os 
territórios possam avançar em direção a serem independentes economicamente 
da mineração. 

Rogério Ribas (Gerente de Relações Institucionais e Recursos Humanos, 
Alcoa) compartilhou a experiência em Juruti, resgatando a importância das 
audiências públicas realizadas para a criação da Agenda Positiva comum – 54 
ações voluntárias para melhoria da qualidade de vida, como a construção do 
hospital 9 de abril para atendimento de alta complexidade, reforma e ampliação da 
Delegacia de Polícia Civil.  

Maria da Silva (Representante, Instituto Juruti Sustentável) contou sobre a 
construção do IJUS, durante a instalação das operações da Alcoa em Juruti, com o 
propósito de articular e apoiar projetos sociais para o desenvolvimento sustentável 
do território. Em paralelo a essas ações a iniciativa Juruti Sustentável tem sido 
referência de modelo de parceria para o desenvolvimento territorial, unindo o setor 
público, privado e sociedade civil na construção de agenda coletiva e de decisão 
sobre os recursos financeiros a serem investidos em projetos que apoiem essa 
agenda. 

No Pará, a Hydro tem desenvolvido ao longo de sua trajetória no Brasil um 
conjunto de ações de investimento social, e em determinado momento entendeu 
ser necessário que a decisão relacionada ao investimento territorial viesse do 
próprio território. Esse desafio passou pela definição de um mecanismo financeiro, 
de sua governança, os papéis e responsabilidades da empresa e os diferentes 



 

4 
 

stakeholders, resultando em uma iniciativa em Barcarena. Eduardo Figueiredo 
(Diretor de Projetos, Norsk Hydro) ressaltou a importância de se olhar e se inspirar 
em outras experiências de desenvolvimento territorial observando os pontos de 
alavancagem utilizados. Além disso, pontuou a questão de encontrar outras 
organizações que têm ações convergentes, potencializando os investimentos no 
território.


