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Os debates levaram à construção de uma Agenda em Comum para os PCT´s e da Carta de Monte de Alegre. 
Registros importantes que orientarão as ações do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. A 
sistematização da agenda em comum foi realizada a partir dos encaminhamentos dos quatro grupos temáticos 
por eixo: Acesso ao Território e aos recursos naturais, Infraestrutura, Infraestrutura e Inclusão Social e Fomento e 
Produção Sustentável.

O evento foi organizado pelo Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), que atua no 
Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, com o apoio da União Europeia, Fundação Ford e ActionAid, todas 
organizações internacionais de combate à pobreza. Colaboraram também na metodologia do seminário durante 
a programação, a Rede Cerrado e o ISPN. Outras instituições parceiras dos Movimentos Sociais como o IPEA, 
FASE, UFMA, UFPA, MPF, DPU, ASSEMA, AMTR, FIAN, NERA, CPT, TEIA DOS POVOS DO MA, SAF /MA 
SEMAS e MOQUIBOM participaram desse momento de construção coletiva em prol dos PCT´s.

Dois procuradores da República, integrantes da 6ª Câmara e que acompanham as denúncias que envolvem 
os PCT´s tiveram participação na programação do seminário. Na ocasião, anunciaram a construção de uma 
plataforma online, onde todos os territórios sejam visualizados. A ferramenta pretende, por exemplo, que o 
estado possa acessar esse site e ver se tem comunidades tradicionais em áreas onde se pretende liberação 
para implantação de grandes projetos. A proposta foi analisada pelos representantes dos PCT´s e 
encaminhamentos foram propostos com o objetivo de aperfeiçoar o instrumento. Entre elas; que seja 
construída com representantes da sociedade civil por meio de debates

A preservação da diversidade cultural foi o ponto 
em comum para unir representantes dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (PCT´s). Durante três 
dias (03 a 05/07), no quilombo Monte Alegre, em 
São Luiz Gonzaga, interior do Maranhão, cerca 
de 200 pessoas entre conselheiros dos PCT´S, 
movimentos sociais parceiros, apoiadores 
nacionais e internacionais, comunidade de 
Monte Alegre, representando mais de 13 estados 
do país, participaram do Seminário “PCT´S 
Protagonistas da sua História: avaliando a 
Política Nacional de PCT”. O objetivo foi avaliar a 
Política Nacional de PCT´s e discutir agenda 
comum para o Conselho Nacional, que apesar de 
nunca ter sido empossado pelo Governo Federal, 
iniciou as atividades em busca do bem viver para 
os quase cinco milhões de pessoas que resistem 
pela existência dos costumes tradicionais.
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