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RESUMO EXECUTIVO

Desafios e potencialidades
do território amazônico
BELÉM, PARÁ, BRASIL – 27 A 31 DE MARÇO DE 2017

Apresentação
Os modelos de atenção social implementados nos países amazônicos tendem a privilegiar espaços urbanos e mais homogêneos em comparação
à dispersão espacial, étnica e cultural da Amazônia. Ao mesmo tempo, o
território amazônico, dadas as suas características naturais e sociais, tem
sido visto como um desafio à Proteção Social, tendo as suas potencialidades sido ignoradas pelas políticas sociais, em geral.
O Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social surge com o objetivo de
promover o compartilhamento de saberes e experiências entre os países
da região. O seminário buscou discutir iniciativas de proteção social notadamente direcionadas aos povos e comunidades tradicionais, estimular
o diálogo entre governos e movimentos sociais, difundir boas práticas em
políticas públicas de proteção social e dar visibilidade à agenda de Proteção Social em sua interface com sustentabilidade ambiental, direitos humanos e multiculturalidade.
Estiveram presentes no evento representantes de Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, República da Guiana e Suriname. Nas palestras
e mesas redondas, convidados compartilharam experiências em temas de
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assistência social, transferência de renda, segurança alimentar e nutricional e participação social de povos e comunidades tradicionais, entre
outros. As visitas de campo permitiram aos participantes internacionais
conhecer na prática as políticas de proteção social brasileiras.
Um importante resultado do evento foi a assinatura da “Carta de Belém
pela Proteção Social na Amazônia”, documento que propõe princípios a
serem observados na formulação e execução de políticas de proteção social no contexto amazônico, assinada como um compromisso pessoal, sem
efeito vinculante aos países e instituições.
Todas as palestras e mesas de discussões realizadas foram resumidas num
livro virtual elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)
com a colaboração do WWP. Acesse-o.
Um agradecimento do MDS aos parceiros do evento: Banco Mundial; UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; GIZ - Agência Alemã de Cooperação Internacional; WWP - Iniciativa
Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza; Marinha do Brasil;
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do
Pará; Prefeitura Municipal de Belém; Prefeitura Municipal de Barcarena e
Prefeitura Municipal de Acará.
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De 27 a 31 de março de 2017
Hotel Princesa Louçã
Av. Presidente Vargas, 882, Belém (PA)

31 palestrantes e moderadores
17 painéis de discussão
223 participantes, entre gestores públicos,

representantes de povos e comunidades
tradicionais, pesquisadores e representantes de
organizações internacionais

5 desafios para as políticas sociais na Amazônia
Vídeo produzido à ocasião do Seminário revela
especificidades do território amazônico, como o
difícil acesso a certas comunidades dispersas e a
enorme diversidade cultural da região.
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PROGRAMAÇÃO
1º Dia

2º Dia

27 de março

28 de março

Mesa de abertura

Sessão 1 - Os desafios sociais e ambientais da Amazônia
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Sessão 2.1 - Palestra “Segurança Alimentar e
Nutricional na Amazônia”

Sessão 2.2 - Mesa redonda “Fomento a atividades produtivas e sustentabilidade na
Amazônia

Sessão 2.3 - Palestra “Os desafios da oferta
de políticas sociais na Amazônia”

Sessão 2.4 - Mesa redonda “Arranjos institucionais para a oferta de serviços socioassistenciais e transferência de renda no contexto
amazônico”

Lançamento do Livro “Trabalho Social com Famílias Indígenas: proteção social básica para
uma oferta culturalmente adequada”

3º Dia

4º Dia

5º Dia

29 de março

30 de março

31 de março

Avaliação / Proposição de

Sessão 3.1 - Palestra “Os
desafios do acesso de povos

Sessão 4.1 - Painel “In-

agendas, temas e com-

e comunidades tradicionais

clusão socioambiental e

promissos para o próximo

da Amazônia às políticas

produtiva”

Seminário Pan-Amazônico
de Proteção Social

públicas”

Sessão 3.2 - Mesa redonda
“Canais institucionais de
diálogos com as populações

Sessão 4.2 - Painel “Pro-

Mesa de Encerramento:

teção a Crianças e Adoles-

Compromissos para o futuro

centes na Amazônia”

da proteção social na Amazônia

amazônicas”
Sessão 4.3 - Painel “ProSessão 3.3 - Palestra “O perfil da Pobreza na Amazônia”

Sessão 3.4 - Palestra “A Vigilância Socioassistencial na
Amazônia”
Sessão 3.5 - Mesa redonda
“Desafios e soluções de cadastro para acesso a serviços
e benefícios de proteção social no contexto amazônico”

teção Social ao Estrangei-

Assinatura da “CARTA DE BE-

ro: refugiados, imigrantes

LÉM PELA PROTEÇÃO SOCIAL

e binacionais”

NA AMAZÔNIA” em painel

Sessão 4.4 - Painel “Inovação em Diagnóstico e
Monitoramento Socioterritorial na Amazônia”

5

VISITAS DE ESTUDO (30 de março)
PROGRAMA 1
Assistência Social e Transferência de Renda

1

FOTO: MDS

Visita ao Navio
Auxiliar Pará e
entrevista com
equipes volantes

2

6

FOTO: MDS

Visita guiada ao
CRAS Outeiro e
entrevista com a
equipe

3

FOTO: MDS

Visita à Central do
Cadastro Único de
Belém

PROGRAMA 2
Segurança Alimentar e Nutricional e Inclusão Produtiva

1

FOTO: MDS

Visita à
comunidade
quilombola
Menino Jesus, com
entrevista

2

FOTO: MDS

Visita às cisternas
implantadas na
comunidade

3

FOTO: MDS

Visita a produtores
ligados ao PAA
– Programa de
Aquisição de
Alimentos e
entrevista
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CARTA DE BELÉM PELA PROTEÇÃO
SOCIAL NA AMAZÔNIA
Nós, cidadãos dos países Amazônicos e participantes do Seminário PanAmazônico de Proteção Social, realizado em Belém, Brasil, no período de
27 a 31 de março de 2017:

1.

Reconhecemos os desafios inerentes ao desenvolvimento social da

Amazônia e a necessidade de os governos da região, em todos os seus
níveis, e a sociedade civil empenharem ainda mais esforços para promover a justiça social, a igualdade, a proteção social e o uso sustentável dos
recursos naturais da região.

2.

Recordamos que, mais que desafios à oferta de políticas públicas, o

fator amazônico apresenta potencialidades para apoiar e fortalecer a proteção social nos âmbitos familiar, comunitário e político.

3.
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Recordamos que o direito à proteção social é inerente a qualquer ser

humano e, portanto, não depende de nacionalidade, raça, etnia, credo,
gênero, idade e cultura.

4.

Recomendamos que os processos de formulação e implementação de

políticas sociais para a Amazônia, em todos os níveis governamentais, contem sempre com a participação de povos e comunidades tradicionais da
região, organizados institucionalmente ou não, de modo a se respeitar não
só o direito a participação social, mas, sobretudo, as diferentes formas de
organização da vida social e comunitária, os modos de produção, os saberes, as práticas e as potencialidades locais.

5.

Enfatizamos a necessidade de se promover o acesso de todos os povos

e comunidades da Amazônia a políticas, programas, benefícios, serviços
e direitos sociais, sobretudo daqueles localizados em áreas isoladas ou
de difícil acesso e, portanto, recomendamos o investimento em equipes
volantes, em inovação em tecnologias sociais e em ampliação da infraestrutura de comunicação.

6.

Recomendamos aos governos da região Amazônica, em todos os seus

níveis, a articulação de recursos e a integração de políticas sociais, de forma a se aperfeiçoar a identificação de públicos mais vulneráveis da região
e superar lacunas na provisão de proteção social.

7.

Enfatizamos a importância de se investir na capacitação e formação

continuadas dos trabalhadores e gestores das políticas de proteção social
no território amazônico, com especial atenção às peculiaridades da região.

8.

Instamos os governos da Região Amazônica a aumentarem seus esfor-

ços de mitigação de ilícitos transnacionais, os quais geram vulnerabilidade
e risco social a sua população, a exemplo do tráfico de pessoas, do narcotráfico, do contrabando e do tráfico de armas.

9.

Recomendamos que os países da Região Amazônica estabeleçam e

aprofundem canais de cooperação e diálogo em temas de proteção social
e firmem protocolos de atuação para a provisão de proteção social nas
regiões de fronteira.

10.

Recomendamos que os governos dos países da região e os organis-

mos internacionais a convergirem esforços para a produção de dados sobre a realidade social da Amazônia continental.

11.

Incentivamos as universidades e núcleos de pesquisa a investirem na

produção de dados e conhecimentos sobre proteção social e sustentabilidade na Amazônia.

12.

Recomendamos a realização de novas edições do Seminário Pan-

-Amazônico de Proteção Social com sede alternada entre países, com vis-

Mauro Vieira/MDS

tas a maior difusão de ideias e envolvimentos de atores.
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PRÓXIMOS PASSOS
O Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social terminou com o acordo
entre os países e instituições parceiras para realizar a segunda edição do
seminário em 2018. O Ministério de Desenvolvimento e Inclusão Social do
Peru (MIDIS) ofereceu-se para organizar o evento, em data a ser definida.
Trata-se, portanto, do estabelecimento de um novo espaço para o debate
e a troca de conhecimento em políticas de proteção social no contexto
amazônico entre os países e atores da região.
Ao final deste primeiro seminário, todos os presentes preencheram questionários de avaliação do seminário, além de avaliarem a estrutura e indicarem temas para as próximas edições. Os temas destacados foram:
Proteção em situações de violação de direitos;
Proteção dos Imigrantes;
Tráfico de pessoas;
Recepção (acomodação) para povos amazônicos;
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Participação indígena na proteção social contributiva (pensões);
Promoção socioambiental e produção sustentável;
Produção indígena e trabalho como forma de sustentabilidade social
e ambiental;
Inclusão produtiva de indígenas;
Inovação e tecnologia social;
Atuação compartilhada nas fronteiras;
Demonstração de experiências práticas locais (ao nível da rua, terceiro setor, etc.);
Experiências de monitoramento aplicadas ao território amazônico;
Experiências de diagnóstico e de ordenamento territorial aplicadas
ao território amazônico;
Mecanismos de planejamento do desenvolvimento territorial;
Gênero;
Proteção de crianças na Amazônia;
Geração de renda na Amazônia.

“Temos que fazer uma agenda convergente na área social,
para integrarmos os esforços
de redução das desigualdades
e da pobreza e, assim, melhorar
a qualidade de vida de todas
as pessoas que vivem na região
amazônica”
Osmar Terra, Ministro do
Desenvolvimento Social do Brasil

“O evento trouxe uma agenda
inovadora. Foi uma oportunidade
de debater e trocar experiências
e fortalecer as culturas de proteção social e combate à pobreza,
pensando no desenvolvimento
sustentável”
Martin Raiser, Diretor do
Banco Mundial para o Brasil

“Temos que pensar em fazer um
trabalho diplomático do mais
alto nível. Temos que pensar em
tomar decisões politicamente
responsáveis com a Amazônia e,
nesse sentido, temos uma responsabilidade enorme”
Julián Torres, Diretor de Transferências Monetárias Condicionadas da
Prosperidade Social da Colômbia
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Por meio da:

Em caso de projetos em parceria com a KfW, deve-se utilizar os logos na
seguinte ordem:

monde sans pauvreté

Initiative brésilienne d'apprentissage
Por meio da:

MUNDO SIN POBREZA

Iniciativa Brasileña de Aprendizaje

world without poverty
brazil learning initiative

MUNDO Sem POBREZA
INICIATIVa Brasileira de Aprendizagem

