GRANDES
EMPREENDIMENTOS
E OS IMPACTOS NAS
COMUNIDADES
TRADICIONAIS
troca de experiências e estratégias de
controle social

DE 16/10 A 18/10

OBJETIVO:
Desenvolver estratégias de controle social
sobre grandes empreendimentos que
impactam terras e territórios.

- Fortalecer povos tradicionais no controle
social de seus territórios

- Promover a troca de experiências entre
diferentes Redes (coletivos) que se
organizam para exercer o controle social
sobre grandes empreendimentos

- Construir um documento coletivo final
sobre Estratégia de controle social e
monitoramento de grandes
empreendimentos

16/10
7:30 - Deslocamento para Trindade
08:00 às 9:00 – Café da manhã
9:00 - Mesa de Abertura - Apresentação

de todos, objetivo do

encontro e programação

9:30

- Contexto regional de luta pelos territórios

- Trajetória do FCT de Angra, Paraty e Ubatuba
- Resgate histórico da comunidade de Trindade, apresentação das
experiências de Associações locais: AMOT, ABAT, Escola do Mar
- Contextualização histórica e geopolítica da exploração do pré-sal na
região da Costa Verde (colaboradores FCT)

11:30

- Apresentação do Mapa: infraestrutura de exploração do

pré-sal, outros empreendimentos na região e comunidades
tradicionais (Ibase)

12:00

– Almoço

13:30 – Oficina: impactos de atividades petrolíferas sobre a pesca
artesanal
- Depoimentos: (Lideranças caiçaras ligados à pesca artesanal do FCT;
Pescadora e pescador de Armação de Búzios / Bacia de Campos)

15:00 - Debate e encaminhamentos - Estratégias para o controle
social: elementos para a construção de um documento final (Ibase;
FCT)

16:30 – Caminhada pela comunidade
17:30 – Deslocamento para o Quilombo do Campinho
19:00 - Jantar
20:30 - Programação Cultural: Jongo do Campinho

17/10
09:00

- Abertura do dia, programação, objetivos, apresentação

de todos

09:30

– Oficina: Impactos dos Grandes Empreendimentos

- Depoimentos (Quilombola de Barcarena (Pará); Liderança da Bacia
de Campos /Quilombo da Rasa - Armação dos Búzios; Liderança dos
Atingidos pela TK-CSA – Baía de Sepetiba; Liderança do Vale do
Ribeira; Liderança FCT)

12:00 - Almoço
13:30 – Oficina: Controle social sobre grandes empreendimentos
- Participação social na instalação e operação de empreendimentos
minerários e petrolíferos (Ibase)
- Três condicionantes do licenciamento ambiental dos
empreendimentos da Petrobras na Bacia de Santos: PAIC, PEA e PMAP
(Ibase; colaboradores FCT)

– Breve relato sobre acontecimentos recentes
- Depoimento sobre condicionantes do licenciamento (Quilombo da
Rasa, Armação dos Búzios – Bacia de Campos)

15:30 – Lanche
16:30 - Debate e encaminhamentos - Estratégias para o controle
social: elementos para a construção de um documento final (Ibase;
FCT)

17:30 – Programação Cultural: Fandango caiçara

18/10
Deslocamento para Aldeia Itaxim (Paraty Mirim)

09:30 – Boas vindas

à Aldeia Indígena de Itaxim (Liderança da aldeia

Itaxim/FCT)

10:30 - Oficina sobre protocolo de consulta livre, prévia e informada e
Convenção 169 da OIT
- Depoimentos (Lideranças de Itaxim ; FCT; Liderança Munduruku;
técnico da APA Cairuçu): Introdução e Coordenação (Ibase)

12:30 – Almoço
14:30 - Debate e encaminhamentos - Estratégias para o controle
social: elaboração de documento final (Ibase; FCT)

16:00 - Programação cultural: Coral indígena
Volta para casa (deslocamento)

