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Desde os anos 70, a atividade da indús-
tria extrativa em Barcarena provou ser 
desagregadora. Apesar de o crescimento 
da atividade econômica ter aumentado o 
PIB per capita e impulsionado a criação 
de emprego qualificado, poucos desses 
benefícios atingiram as populações 
locais. Além disso, acidentes industriais, 
danos ambientais e empresas insen-
síveis, além do próprio governo local, 
criaram ressentimento entre a comu-
nidade. Ao examinar estas questões, 
este resumo foca no Fórum de diálogo 
intersetorial, como um meio para dis-
cutir e promover o desenvolvimento 
sustentável, responsável e inclusivo em 
Barcarena. Oferecemos sugestões para 
que as partes interessadas levem este 
processo adiante.

Questões complexas de longa data criaram disputas entre a sociedade civil, o gover-
no local e negócios da indústria extrativa em Barcarena. Quais são as perspectivas 
de um diálogo entre as diversas partes interessadas para tratar destas questões?

Apoio ao diálogo de diversas partes 

interessadas em Barcarena, Brasil
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outras empresas extrativas a participar do 
fórum, para aumentar seu impacto. 

Governo local

• O Governo local em Barcarena deve tra-
balhar para melhorar sua transparência e 
responsabilidade para com as populações 
locais. O uso do fórum para incluir as 
perspectivas da sociedade local na criação de 
políticas é vital;

• O governo local também deve aprimorar 
sua visibilidade na comunidade, em relação 
à sua abertura aos cidadãos e também pelo 
fornecimento de bens e serviços públicos;

• O engajamento do governo local no fórum 
deve ser sustentado pelas conexões às insti-
tuições do Estado e não simplesmente pelas 
conexões pessoais

Fórum

• O fórum pode criar um plano de comuni-
cação para disseminar suas atividades mais 
amplamente e aumentar a consciência sobre 
Barcarena na sociedade civil;

• O Fórum poderia procurar mais apoio onde 
necessário. A união com universidades 
locais poderia ajudar com serviços como 
contabilidade, questões legais e alcance 
público;

• Através de financiamentos de empresas e 
do governo, o fórum poderia estabelecer um 
fundo social para apoiar projetos de curto 
prazo identificados pela sociedade civil. 
Projetos relevantes poderiam começar pelo 
apoio a soluções positivas no curto prazo e 
empoderar a sociedade civil no dese nvolvi-
mento local de Barcarena.  

• As melhorias em Barcarena devem ser vis-
tas no curto e longo prazo. No curto prazo, 
as necessidades imediatas e a construção de 
relações são importantes, enquanto que no 
longo prazo, a estruturação da capacidade 
e o planejamento do desenvolvimento no 
longo prazo, são essenciais.

Sociedade civil

• A Sociedade Civil poderia aprimorar uma 
inclusão mais ampla, pelo mapeamento e 
acesso a organizações relevantes, atualmen-
te não incluídas, que poderiam se beneficiar 
da participação no IDF; 

• Também é crucial que as partes interessadas 
da sociedade civil no fórum representem 
os interesses de toda a comunidade, e não 
apenas seus próprios interesses pessoais.

Indústrias extrativas

• Enquanto que a Hydro deve ser reconhecida 
por participar do fórum, há uma necessida-
de para que as empresas envolvidas tomem 
providências no curto e longo prazo para 
melhorar as condições em Barcarena;

• As empresas precisam também reconhecer 
ter um poder e influência muito maiores 
do que a sociedade civil e, se realmente 
desejarem sustentar o diálogo e soluções, 
devem apoiar o fortalecimento da socieda-
de civil;

• Ao invés de considerar apenas sua participa-
ção como sendo suficiente, as empresas de-
vem criar objetivos concretos para realizar, 
os quais beneficiarão a comunidade. Essas 
devem ser tangíveis, mensuráveis e fáceis de 
comunicar;

• Por último, a Hydro e todas as partes 
interessadas do IDF devem alavancar sua 
influência na região, a fim de persuadir 

Igualdade das partes interessadas

• A falta de poder da sociedade civil em rela-
ção à indústria extrativista (como a Hydro) e 
o governo local é um desafio. As partes inte-
ressadas devem discutir e encontrar formas 
para lidar com esse desequilíbrio.

Sugestões para as partes interessadas

Há diversas formas através das quais as partes 
interessadas podem avançar com esse diálogo. 
Abaixo descrevemos ambas as formas, para inte-
ressados gerais e específicos.

Recomendações gerais

• Todos os interessados devem continuar a 
avaliar suas perspectivas, preocupações e 
visões dos outros. O progresso já foi feito e 
ao continuar, isso construirá uma visão com-
partilhada e coletiva na direção do desenvol-
vimento sustentável em Barcarena; 

• Mas, para isso, o governo local e as partes 
interessadas da indústria extrativa precisam 
lidar com as queixas da sociedade civil e 
apoiar o desenvolvimento de Barcarena no 
curto prazo. Isto inclui a internalização dos 
impactos ambientais no longo prazo da in-
dústria extrativista (mesmo que não tenham 
sido diretamente responsáveis), e o aumento 
da responsabilidade para com a sociedade 
civil pelos governos locais;

• Isso deve incluir a atuação das empresas 
da indústria extrativista como atores sócio 
e ambientalmente responsáveis, e que o 
governo local priorize o fornecimento de 
serviços básicos;

• Os atores da sociedade civil devem também 
entender que as empresas não são responsá-
veis por todos os problemas sociais ou am-
bientais em Barcarena e, em muitos casos, 
ofereçam benefícios sociais e econômicos;

• As operações da indústria extrativa 
aumentaram o desempenho 
econômico em Barcarena, mas 
com pouco benefício direto para as 
populações locais.

• Questões ambientais, fraca governança 
local, uma sociedade civil dividida 
e empresas não engajadas têm 
dificultado o desenvolvimento 
sustentável.

• Recentes tentativas para a criação 
de um fórum de diálogo entre as 
diversas partes interessadas parecem 
promissoras para a abordagem dessas 
questões.

• Um envolvimento mais amplo das 
partesinteressadas, institucionalizando 
o fórum e a evolução do diálogo para 
a ação, são as principais próximas 
etapas.

Pontos Notáveis

Kristian Hoelscher Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Siri Aas Rustad Peace Research Institute Oslo (PRIO)
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O projeto de pesquisa

Este projeto de pesquisa investigou o papel que 
a indústria extrativa (IE) tem na municipalidade 
de Barcarena (população de 115.000 hab.), no 
Estado do Pará, norte do Brasil. Ele tem um 
foco especial nas operações da Norsk Hydro, a 
qual tem sido a maior operadora em Barcarena, 
desde 2011. O projeto tem interesse em: (i) nas 
interações entre a sociedade civil, empresas de IE 
e governo local; (ii) conflitos entre esses atores, 
e; (iii) em como essas partes interessadas podem 
trabalhar juntas para melhorar as perspectivas de 
desenvolvimento sustentável na região.

Começando em dezembro de 2014, o projeto foi 
dirigido pelos pesquisadores seniores Siri Aas 
Rustad e Kristian Hoelscher do Peace Research 
Institute Oslo (PRIO) na Noruega, e a pesquisa-
dora brasileira Giselle Hoover Silveira, de Recife 
em Pernambuco.

As metas do projeto foram:

1. Compreender os impactos econômicos, 
políticos e sociais em comunidades locais 
em Barcarena, relacionadas às operações da 
indústria extrativa;

2. Compreender como as empresas e os 
governos locais reagiram a essas questões 
e promoveram o desenvolvimento geral em 
Barcarena;

3. Compreender as tensões e conflitos existen-
tes entre esses três grupos de interessados;

4. Observar os processos relacionados ao 
Fórum de diálogo intersetorial e sobre como 
e onde ele foi ou não bem-sucedido;

5. Sugerir formas possíveis para que todas 
as partes interessadas possam promover 
o desenvolvimento sustentável de forma 
eqüitativa

Durante quatro visitas a Barcarena (junho de 
2015, novembro de 2015, abril de 2016 e novem-
bro de 2016), nós interagimos com os líderes 
comunitários, autoridades do governo local, com 
a gerência e funcionários da Hydro e Alunorte, 
além de pesquisadores da UFPA Abaetetuba e 
Belém. Visitamos comunidades em Barcarena, 
entrevistando mais de 100 pessoas e pesquisan-
do sobre 650, sobre suas opiniões relacionadas às 
principais questões locais.

Principais interessados em Barcarena

Sociedade civil

Há um elevado número de organizações da 
sociedade civil com diferentes agendas, focando 
em diferentes vizinhanças, interesses femininos 
ou de jovens, além de sindicatos ou grupos da 
indústria. Apesar disto, a sociedade civil é, em 
geral, bastante dividida, com os residentes fre-
quentemente não cientes das questões, ou não 
se sentindo representados pelas organizações 
da sociedade civil ou por líderes comunitários. 
Estes fatores tornam o envolvimento com ou 
como sociedade civil não unificada, um tanto 
desafiador.

Governo local

Em Barcarena, o governo local é frequentemen-
te percebido como ineficiente na forma como 
desenvolve a municipalidade. Como por todo o 
Brasil, as municipalidades tem o poder constitu-
cional para aprovar leis locais, cobrar impostos 
e receber fundos do Estado, e, no entanto não 
tem poder para tomar muitos outros tipos de 
decisões, as quais são geridas e fornecidas no 
nível estadual ou federal. Isto inclui decisões re-
lacionadas à distribuição de receitas de atividades 
da indústria extrativa, e o quanto permanece na 
municipalidade onde a extração ou processamen-
to ocorreu.

Entre a população de Barcarena, há uma gene-
ralizada confiança limitada no governo local e 
fracas percepções acerca da entrega de serviços 
públicos. Nossa pesquisa relatou que 90% dos 
entrevistados tinham pouca ou muito pouca 
confiança no governo local e a Figura 1 mostra a 
insatisfação geral com o fornecimento de servi-
ços públicos.

Indústrias extrativas

Localizada adjacente à capital Belém no norte 
do Estado do Pará, Barcarena está situada no 
delta do rio Amazonas e é servida por estra-
tégicas e importantes ligações rodoviárias, 
ferroviárias e marítimas. Devido a instalações 
portuárias de águas profundas, Barcarena tem 
sido um importante local para a produção e ex-
portação de grande parte da bauxita e alumina, 
assim como a caulinita. Diante disto, existem 
inúmeras empresas extrativas, refinarias, 
fornecedores e empresas de logística na muni-
cipalidade. Além das operações de mineração, 
Barcarena é um dos portos mais movimenta-
dos do norte do Brasil, sendo a soja e gado as 
principais exportações.

As atividades de mineração em Barcarena come-
çaram no final dos anos 70. A empresa estatal 
brasileira, a Vale, estabeleceu a fábrica Albras 
em 1978, com a maior refinaria de alumínio do 
mundo, a Alunorte, seguindo em 1995. Em 2011, 
a empresa norueguesa Hydro, adquiriu ações 
majoritárias da Alunorte e Albras da Vale. Esta 
expansão de empresas extrativas internacionais 
estimulou o crescimento econômico e físico da 
região.

O Fórum de Diálogo Intersetorial

Apesar de Barcarena ter o terceiro mais alto PIB 
per capita no Estado do Pará, danos ambientais, 
fraca governança e benefícios econômicos não 
distribuídos para a população local são questões 
contínuas e importantes. Reconhecendo os 
desafios que Barcarena enfrenta, um diálogo 
foi estabelecido em 2007 entre o Procurador do 
Estado do Pará e líderes de diversas organizações 
da sociedade civil, para encontrar formas de lidar 

com os desafios que as operações da IE tinham 
gerado, especialmente as disparidades entre a 
riqueza criada na municipalidade e as condições 
ruins de vida da população.

Como resultado, o Instituto Internacional de 
Educação no Brasil (IEB), junto com a Ajuda da 
Igreja Norueguesa estabeleceu o Projeto de Ca-
pacidade Social de Barcarena, para fortalecer as 
associações formais e informais afetadas pelos 
desastres ambientais. O objetivo era criar um 
espaço político para estruturar uma agenda po-
sitiva, onde, as responsabilidades para lidar com 
os desafios locais pudessem ser compartilhadas 
entre empresas, governo e a sociedade civil.

Para atingir o objetivo de um espaço político 
compartilhado, foi importante para o projeto es-
tabelecer uma arena comum para o diálogo entre 
a sociedade civil, a indústria extrativa e o governo 
local. Em 2012, o processo do estabelecimento do 
Fórum de Diálogo Intersetorial (IDF) começou 
e, em março de 2014, o Fórum foi oficialmente 
estabelecido.

Os participantes incluem representantes de dife-
rentes grupos da sociedade civil e líderes comu-
nitários, membros dos órgãos governamentais 
locais e membros do departamento de SCR da 
Hydro, a qual permanece a única empresa em 
Barcarena a integrar a IDF.

Principais desafios a tratar

Com base nas entrevistas, pesquisas e observa-
ções ao longo dos últimos dois anos, identifica-
mos alguns dos principais desafios, os quais são 
importantes abordar para melhorar a situação em 
Barcarena.

• Apesar da atividade da indústria extrativa, 
pouco das receitas geradas são usadas pro-
dutivamente em Barcarena para sustentar a 
população local. Isto, combinado à gover-
nança local desengajada, resultou num 
fornecimento de serviços públicos inadequa-
do para a região.

• Tal fato é exacerbado pelas questões de 
tomada de decisão e coordenação de políticas 
por diversos níveis de responsabilidade local, 
estadual e nacional. Frequentemente não é 
claro quem tem a autoridade ou responsabi-
lidade para fornecer serviços particulares ou 
prover bens públicos.

• Há muito a sociedade civil se sente excluída 
em Barcarena, e houve a falta de planeja-
mento de desenvolvimento de longo prazo, 
inclusivo e participativo. Uma importante 
forma de avanço é encontrar formas para 
que uma gama de partes interessadas pos-
sam se envolver no desenvolvimento e traba-
lhar na direção de uma visão no longo prazo 
de Barcarena, que inclua todos os cidadãos.

•  Além de apenas pagar impostos e oferecer 
emprego na região, há percepções comuns 
de que as empresas deveriam ser responsá-
veis pelo fornecimento de serviços que o go-
verno não provê. Ainda que as empresas não 
possam fornecer aquilo pelo qual o governo 
é responsável, há uma demanda para que as 
empresas apóiem as comunidades locais de 
forma mais significativa.

• Os legados da degradação ambiental e os aci-
dentes industriais são as principais questões 
na região. Mesmo quando as empresas não 
são elas mesmas responsáveis por acidentes 
passados, há fortes percepções de que as em-
presas não reconhecem o impacto de suas 
atividades no meio ambiente local.

• Além disso, há mais problemas relacionados 
ao avanço na direção do desenvolvimento 
sustentável eqüitativo, incluindo: relações de 
poderes desiguais entre as partes interessa-
das locais; legados de atitudes desengajadas 
ou paternalistas das empresas em relação à 
sociedade civil; e a confiança limitada entre 
os cidadãos em relação ao governo, aos líde-
res da indústria e da sociedade civil.

Observações do IDF

A partir da observação do desenvolvimento do 
IDF ao longo dos últimos quatro anos destaca-
mos aqui:

1. O progresso que foi feito como parte do IDF;

2. Alguns dos desafios que o IDF encontrou 
durante o estabelecimento de um diálogo 
entre as partes interessadas, relacionados à 
comunicação, legitimidade e igualdade.

Progresso

• O IDF estabeleceu com sucesso uma comu-
nicação regular, aberta, respeitosa entre as 
partes interessadas e definiu questões-chave 
a serem tratadas;

• Há uma compreensão mais clara das pre-
ocupações compartilhadas em Barcarena. 
Desde as discussões iniciais sobre o estabe-
lecimento do fórum, a atmosfera mudou de 
contenciosa à cooperativa;

• O Fórum deu à sociedade civil – um grupo 
menos poderoso de interessados – acesso à 
discussão direta de problemas com as em-
presas extrativistas e atores do governo;

• Apesar de ter levado um tempo, o fórum 
está começando a participar coletivamente 
em discussões da política local, especial-
mente em inserções na Lei Orgânica e Plano 
Urbano.

Desafios
Comunicação

• Apesar do progresso alcançado, manter o di-
álogo entre as partes interessadas do fórum 
permanece um desafio;

• Também há um conhecimento limitado do 
fórum dentro da sociedade civil. Nossa pes-
quisa demonstra que apenas 18% das pesso-
as pesquisadas estavam cientes do IDF;

• Há desafios relacionados sobre como o 
fórum é visto por diferentes partes interessa-
das. A Sociedade civil vê o fórum como um 
meio para obter uma mudança em Barcare-
na, enquanto que as autoridades do governo e 
os membros da Hydro veem isso mais como 
um local para discussões, ao invés de ações;

• As partes interessadas da sociedade civil 
frequentemente querem mudanças no curto 
prazo, especialmente no que diz respeito a 
serviços básicos e danos ambientais. O go-
verno local e a Hydro, no entanto, veem isso 
em geral como um fórum de longo prazo 
para discutir sobre os desafios estruturais 
em Barcarena e encontrar formas para con-
sertá-los no longo prazo.

Legitimidade

• Um importante desafio é a criação e sus-
tentação de um compromisso amplo com o 
fórum, no longo prazo;

• Em muitos casos, existem indivíduos 
altamente comprometidos, mas eles não ne-
cessariamente representam ou têm o apoio 
da organização, instituição ou comunidade 
mais ampla.
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Saúde

Educação

Habitação e Electricidade

 Água e Saneamento

Estradas e Ruas

Transporte público

Coleta de lixo

Muito Ruins Ruins Nem boas nem ruins Boas Muito boas

Figure 1: How good or bad do you consider these different public provisions?
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inúmeras empresas extrativas, refinarias, 
fornecedores e empresas de logística na muni-
cipalidade. Além das operações de mineração, 
Barcarena é um dos portos mais movimenta-
dos do norte do Brasil, sendo a soja e gado as 
principais exportações.

As atividades de mineração em Barcarena come-
çaram no final dos anos 70. A empresa estatal 
brasileira, a Vale, estabeleceu a fábrica Albras 
em 1978, com a maior refinaria de alumínio do 
mundo, a Alunorte, seguindo em 1995. Em 2011, 
a empresa norueguesa Hydro, adquiriu ações 
majoritárias da Alunorte e Albras da Vale. Esta 
expansão de empresas extrativas internacionais 
estimulou o crescimento econômico e físico da 
região.

O Fórum de Diálogo Intersetorial

Apesar de Barcarena ter o terceiro mais alto PIB 
per capita no Estado do Pará, danos ambientais, 
fraca governança e benefícios econômicos não 
distribuídos para a população local são questões 
contínuas e importantes. Reconhecendo os 
desafios que Barcarena enfrenta, um diálogo 
foi estabelecido em 2007 entre o Procurador do 
Estado do Pará e líderes de diversas organizações 
da sociedade civil, para encontrar formas de lidar 

com os desafios que as operações da IE tinham 
gerado, especialmente as disparidades entre a 
riqueza criada na municipalidade e as condições 
ruins de vida da população.

Como resultado, o Instituto Internacional de 
Educação no Brasil (IEB), junto com a Ajuda da 
Igreja Norueguesa estabeleceu o Projeto de Ca-
pacidade Social de Barcarena, para fortalecer as 
associações formais e informais afetadas pelos 
desastres ambientais. O objetivo era criar um 
espaço político para estruturar uma agenda po-
sitiva, onde, as responsabilidades para lidar com 
os desafios locais pudessem ser compartilhadas 
entre empresas, governo e a sociedade civil.

Para atingir o objetivo de um espaço político 
compartilhado, foi importante para o projeto es-
tabelecer uma arena comum para o diálogo entre 
a sociedade civil, a indústria extrativa e o governo 
local. Em 2012, o processo do estabelecimento do 
Fórum de Diálogo Intersetorial (IDF) começou 
e, em março de 2014, o Fórum foi oficialmente 
estabelecido.

Os participantes incluem representantes de dife-
rentes grupos da sociedade civil e líderes comu-
nitários, membros dos órgãos governamentais 
locais e membros do departamento de SCR da 
Hydro, a qual permanece a única empresa em 
Barcarena a integrar a IDF.

Principais desafios a tratar

Com base nas entrevistas, pesquisas e observa-
ções ao longo dos últimos dois anos, identifica-
mos alguns dos principais desafios, os quais são 
importantes abordar para melhorar a situação em 
Barcarena.

• Apesar da atividade da indústria extrativa, 
pouco das receitas geradas são usadas pro-
dutivamente em Barcarena para sustentar a 
população local. Isto, combinado à gover-
nança local desengajada, resultou num 
fornecimento de serviços públicos inadequa-
do para a região.

• Tal fato é exacerbado pelas questões de 
tomada de decisão e coordenação de políticas 
por diversos níveis de responsabilidade local, 
estadual e nacional. Frequentemente não é 
claro quem tem a autoridade ou responsabi-
lidade para fornecer serviços particulares ou 
prover bens públicos.

• Há muito a sociedade civil se sente excluída 
em Barcarena, e houve a falta de planeja-
mento de desenvolvimento de longo prazo, 
inclusivo e participativo. Uma importante 
forma de avanço é encontrar formas para 
que uma gama de partes interessadas pos-
sam se envolver no desenvolvimento e traba-
lhar na direção de uma visão no longo prazo 
de Barcarena, que inclua todos os cidadãos.

•  Além de apenas pagar impostos e oferecer 
emprego na região, há percepções comuns 
de que as empresas deveriam ser responsá-
veis pelo fornecimento de serviços que o go-
verno não provê. Ainda que as empresas não 
possam fornecer aquilo pelo qual o governo 
é responsável, há uma demanda para que as 
empresas apóiem as comunidades locais de 
forma mais significativa.

• Os legados da degradação ambiental e os aci-
dentes industriais são as principais questões 
na região. Mesmo quando as empresas não 
são elas mesmas responsáveis por acidentes 
passados, há fortes percepções de que as em-
presas não reconhecem o impacto de suas 
atividades no meio ambiente local.

• Além disso, há mais problemas relacionados 
ao avanço na direção do desenvolvimento 
sustentável eqüitativo, incluindo: relações de 
poderes desiguais entre as partes interessa-
das locais; legados de atitudes desengajadas 
ou paternalistas das empresas em relação à 
sociedade civil; e a confiança limitada entre 
os cidadãos em relação ao governo, aos líde-
res da indústria e da sociedade civil.

Observações do IDF

A partir da observação do desenvolvimento do 
IDF ao longo dos últimos quatro anos destaca-
mos aqui:

1. O progresso que foi feito como parte do IDF;

2. Alguns dos desafios que o IDF encontrou 
durante o estabelecimento de um diálogo 
entre as partes interessadas, relacionados à 
comunicação, legitimidade e igualdade.

Progresso

• O IDF estabeleceu com sucesso uma comu-
nicação regular, aberta, respeitosa entre as 
partes interessadas e definiu questões-chave 
a serem tratadas;

• Há uma compreensão mais clara das pre-
ocupações compartilhadas em Barcarena. 
Desde as discussões iniciais sobre o estabe-
lecimento do fórum, a atmosfera mudou de 
contenciosa à cooperativa;

• O Fórum deu à sociedade civil – um grupo 
menos poderoso de interessados – acesso à 
discussão direta de problemas com as em-
presas extrativistas e atores do governo;

• Apesar de ter levado um tempo, o fórum 
está começando a participar coletivamente 
em discussões da política local, especial-
mente em inserções na Lei Orgânica e Plano 
Urbano.

Desafios
Comunicação

• Apesar do progresso alcançado, manter o di-
álogo entre as partes interessadas do fórum 
permanece um desafio;

• Também há um conhecimento limitado do 
fórum dentro da sociedade civil. Nossa pes-
quisa demonstra que apenas 18% das pesso-
as pesquisadas estavam cientes do IDF;

• Há desafios relacionados sobre como o 
fórum é visto por diferentes partes interessa-
das. A Sociedade civil vê o fórum como um 
meio para obter uma mudança em Barcare-
na, enquanto que as autoridades do governo e 
os membros da Hydro veem isso mais como 
um local para discussões, ao invés de ações;

• As partes interessadas da sociedade civil 
frequentemente querem mudanças no curto 
prazo, especialmente no que diz respeito a 
serviços básicos e danos ambientais. O go-
verno local e a Hydro, no entanto, veem isso 
em geral como um fórum de longo prazo 
para discutir sobre os desafios estruturais 
em Barcarena e encontrar formas para con-
sertá-los no longo prazo.

Legitimidade

• Um importante desafio é a criação e sus-
tentação de um compromisso amplo com o 
fórum, no longo prazo;

• Em muitos casos, existem indivíduos 
altamente comprometidos, mas eles não ne-
cessariamente representam ou têm o apoio 
da organização, instituição ou comunidade 
mais ampla.
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Figure 1: How good or bad do you consider these different public provisions?
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Desde os anos 70, a atividade da indús-
tria extrativa em Barcarena provou ser 
desagregadora. Apesar de o crescimento 
da atividade econômica ter aumentado o 
PIB per capita e impulsionado a criação 
de emprego qualificado, poucos desses 
benefícios atingiram as populações 
locais. Além disso, acidentes industriais, 
danos ambientais e empresas insen-
síveis, além do próprio governo local, 
criaram ressentimento entre a comu-
nidade. Ao examinar estas questões, 
este resumo foca no Fórum de diálogo 
intersetorial, como um meio para dis-
cutir e promover o desenvolvimento 
sustentável, responsável e inclusivo em 
Barcarena. Oferecemos sugestões para 
que as partes interessadas levem este 
processo adiante.

Questões complexas de longa data criaram disputas entre a sociedade civil, o gover-
no local e negócios da indústria extrativa em Barcarena. Quais são as perspectivas 
de um diálogo entre as diversas partes interessadas para tratar destas questões?

Apoio ao diálogo de diversas partes 

interessadas em Barcarena, Brasil

PRIO POLICY BRIEF 25 2016

PRIO
O Peace Research Institute Oslo (PRIO) é um 
instituto de pesquisa sem fins lucrativos, cuja 
finalidade abrangente é conduzir pesquisas 
sobre as condições para relações pacíficas 
entre Estados, grupos e pessoas. O instituto é 
independente, internacional e interdisciplinar 
e, explora as questões relacionadas a todas as 
facetas de paz e conflitos.

Siri Aas Rustad e Kristian Hoelscher são 
pesquisadores seniores na PRIO. Sua pesquisa 
examina como as políticas, recursos naturais e 
cidadania afetam a paz e conflitos, segurança, 
inclusão e desenvolvimento.

 
sirir@prio.org / krihoe@prio.org

OS AUTORES
O Projeto “Impactos, Diálogo e as Indústrias 
Extrativas no Brasil” analisa os impactos das 
indústrias extrativas em Barcarena no Brasil 
e as oportunidades para o diálogo entre as 
diversas partes interessadas da sociedade 
civil, governo local e empresas da indústria 
extrativa.

O PROJETO

ISBN
: 978-82-7288-743-7 (print)

 
978-82-7288-744-4 (online)

26 2016

outras empresas extrativas a participar do 
fórum, para aumentar seu impacto. 

Governo local

• O Governo local em Barcarena deve tra-
balhar para melhorar sua transparência e 
responsabilidade para com as populações 
locais. O uso do fórum para incluir as 
perspectivas da sociedade local na criação de 
políticas é vital;

• O governo local também deve aprimorar 
sua visibilidade na comunidade, em relação 
à sua abertura aos cidadãos e também pelo 
fornecimento de bens e serviços públicos;

• O engajamento do governo local no fórum 
deve ser sustentado pelas conexões às insti-
tuições do Estado e não simplesmente pelas 
conexões pessoais

Fórum

• O fórum pode criar um plano de comuni-
cação para disseminar suas atividades mais 
amplamente e aumentar a consciência sobre 
Barcarena na sociedade civil;

• O Fórum poderia procurar mais apoio onde 
necessário. A união com universidades 
locais poderia ajudar com serviços como 
contabilidade, questões legais e alcance 
público;

• Através de financiamentos de empresas e 
do governo, o fórum poderia estabelecer um 
fundo social para apoiar projetos de curto 
prazo identificados pela sociedade civil. 
Projetos relevantes poderiam começar pelo 
apoio a soluções positivas no curto prazo e 
empoderar a sociedade civil no dese nvolvi-
mento local de Barcarena.  

• As melhorias em Barcarena devem ser vis-
tas no curto e longo prazo. No curto prazo, 
as necessidades imediatas e a construção de 
relações são importantes, enquanto que no 
longo prazo, a estruturação da capacidade 
e o planejamento do desenvolvimento no 
longo prazo, são essenciais.

Sociedade civil

• A Sociedade Civil poderia aprimorar uma 
inclusão mais ampla, pelo mapeamento e 
acesso a organizações relevantes, atualmen-
te não incluídas, que poderiam se beneficiar 
da participação no IDF; 

• Também é crucial que as partes interessadas 
da sociedade civil no fórum representem 
os interesses de toda a comunidade, e não 
apenas seus próprios interesses pessoais.

Indústrias extrativas

• Enquanto que a Hydro deve ser reconhecida 
por participar do fórum, há uma necessida-
de para que as empresas envolvidas tomem 
providências no curto e longo prazo para 
melhorar as condições em Barcarena;

• As empresas precisam também reconhecer 
ter um poder e influência muito maiores 
do que a sociedade civil e, se realmente 
desejarem sustentar o diálogo e soluções, 
devem apoiar o fortalecimento da socieda-
de civil;

• Ao invés de considerar apenas sua participa-
ção como sendo suficiente, as empresas de-
vem criar objetivos concretos para realizar, 
os quais beneficiarão a comunidade. Essas 
devem ser tangíveis, mensuráveis e fáceis de 
comunicar;

• Por último, a Hydro e todas as partes 
interessadas do IDF devem alavancar sua 
influência na região, a fim de persuadir 

Igualdade das partes interessadas

• A falta de poder da sociedade civil em rela-
ção à indústria extrativista (como a Hydro) e 
o governo local é um desafio. As partes inte-
ressadas devem discutir e encontrar formas 
para lidar com esse desequilíbrio.

Sugestões para as partes interessadas

Há diversas formas através das quais as partes 
interessadas podem avançar com esse diálogo. 
Abaixo descrevemos ambas as formas, para inte-
ressados gerais e específicos.

Recomendações gerais

• Todos os interessados devem continuar a 
avaliar suas perspectivas, preocupações e 
visões dos outros. O progresso já foi feito e 
ao continuar, isso construirá uma visão com-
partilhada e coletiva na direção do desenvol-
vimento sustentável em Barcarena; 

• Mas, para isso, o governo local e as partes 
interessadas da indústria extrativa precisam 
lidar com as queixas da sociedade civil e 
apoiar o desenvolvimento de Barcarena no 
curto prazo. Isto inclui a internalização dos 
impactos ambientais no longo prazo da in-
dústria extrativista (mesmo que não tenham 
sido diretamente responsáveis), e o aumento 
da responsabilidade para com a sociedade 
civil pelos governos locais;

• Isso deve incluir a atuação das empresas 
da indústria extrativista como atores sócio 
e ambientalmente responsáveis, e que o 
governo local priorize o fornecimento de 
serviços básicos;

• Os atores da sociedade civil devem também 
entender que as empresas não são responsá-
veis por todos os problemas sociais ou am-
bientais em Barcarena e, em muitos casos, 
ofereçam benefícios sociais e econômicos;

• As operações da indústria extrativa 
aumentaram o desempenho 
econômico em Barcarena, mas 
com pouco benefício direto para as 
populações locais.

• Questões ambientais, fraca governança 
local, uma sociedade civil dividida 
e empresas não engajadas têm 
dificultado o desenvolvimento 
sustentável.

• Recentes tentativas para a criação 
de um fórum de diálogo entre as 
diversas partes interessadas parecem 
promissoras para a abordagem dessas 
questões.

• Um envolvimento mais amplo das 
partesinteressadas, institucionalizando 
o fórum e a evolução do diálogo para 
a ação, são as principais próximas 
etapas.

Pontos Notáveis
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