O DIREITO DE DECIDIR DE
UMA COMUNIDADE
Por todo o mundo, há investidores buscando
terras para projetos de grande escala de
petróleo, gás, mineração e agricultura. Isso
geralmente pode ter impactos negativos
nas comunidades locais. Envolver as
comunidades da forma certa pode gerar
resultados duradouros e positivos.

Quando um promotor
de projetos quiser obter
acesso à terra e aos recursos
naturais de uma comunidade,
há sete medidas importantes
que a comunidade deve
tomar...

1

DESCUBRA QUEM ESTÁ
DESENVOLVENDO O
PROJETO
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•• Governos?

CONSENTIMENTO LIVRE,
PRÉVIO E INFORMADO

SOLICITE INFORMAÇÕES
DETALHADAS AOS
PROMOTORES DO PROJETO

3

REALIZE DISCUSSÕES
DENTRO DA
COMUNIDADE

•• Empresas privadas?

•• O desenvolvedor do projeto deve
fornecer as informações no idioma
preferido da comunidade.

•• Envolva toda a comunidade, incluindo
as mulheres, os homens e os jovens, para
ter uma perspectiva completa.

•• Bancos ou instituições
financeiras?

•• Os detalhes do projeto podem estar
disponíveis em departamentos do governo.

•• Trabalhe com as outras comunidades
afetadas pelo projeto para discutir os
termos e os impactos do projeto.

O Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI)
é um direito coletivo dos povos indígenas conforme o
direito internacional. Ele está se tornando reconhecido
como a melhor prática para salvaguardar os direitos
humanos de todas as comunidades.
Livre significa que as comunidades devem
poder decidir se querem ou não consentir,
sem serem manipuladas ou forçadas.
Prévio significa que as comunidades
precisam ter tempo para decidir e que
nenhuma atividade do projeto deve ser
iniciada antes que elas tomem sua decisão.
Informado significa que as comunidades
devem receber informações precisas e de
fácil compreensão sobre o projeto.
É importante que todos os membros da comunidade
estejam envolvidos durante todo o processo, inclusive
as mulheres, os homens e os jovens.
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NEGOCIE COM
OS PROMOTORES
DO PROJETO
•• Os promotores de projetos
são obrigados a consultar e
negociar com as comunidades.

Adaptado a partir dos materiais de treinamento da Oxfam sobre Consentimento Livre,
Prévio e Informado. Acesse www.oxfam.org/en/fpic-guides-and-training-manuals
para baixar esses recursos em vários idiomas.
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•• Os promotores devem obter
o Consentimento Livre, Prévio e
Informado da comunidade indígena
em cada etapa do projeto.

5

PROCURE
ACONSELHAMENTO
INDEPENDENTE
•• As comunidades afetadas
têm o direito de procurar
aconselhamento jurídico e técnico
independente para chegar a uma
decisão informada.

6

TOME DECISÕES
COMO
COMUNIDADE
•• As comunidades devem
tomar decisões de acordo com
seus processos tradicionais de
tomada de decisão.
•• As decisões finais e os acordos
devem ser registrados por escrito.
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CONTINUE SE
COMUNICANDO COM OS
PROMOTORES DO PROJETO
•• Os projetos podem impactar
uma comunidade por muitos anos.
•• Os fóruns permanentes podem
ser um meio eficaz para as consultas
e negociações em andamento.
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