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RELATÓRIO SOBRE A 2a REUNIÃO DO COMITE TÉCNICO DA PTT, EM 25 DE 

OUTUBRO DE 2022 

 

O Projeto "Territórios Vivos" é uma iniciativa fruto da cooperação Internacional Brasil-

Alemanha e será implementado pela Deutsche Gesellschaftfür Internationale 

Zusammenarbeit – GIZ (Agência de cooperação alemã para o desenvolvimento), o 

Ministério Público Federal (MPF) e o Conselho Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais (CNPCT). O projeto tem como objetivo apoiar o desenvolvimento, a 

disseminação e a consolidação da Plataforma de Territórios Tradicionais, bem como 

fortalecer as lideranças tradicionais para defesa de seus direitos e alcance das metas da 

Agenda 2030. 

A 2a Reunião do Comitê Técnico da Plataforma de Territórios Tradicionais 

as  instituições que integram o Comitê Gestor da Plataforma de Territórios Tradicionais, 

conforme Portaria MPF n. 167/2019, contemplando, entre outras, as atribuições de 

realizar análise técnica inicial das fontes que serão submetidas ao Conselho Gestor, bem 

como, elaborar pareceres técnicos para auxiliar as deliberações do Conselho Gestor. 

Reunião técnica de alinhamento, no dia 25/10/2022, às 15:00hs (reunião virtual), por 

meio do ambiente Zoom, com o objetivo de apresentar o atual cenário da Plataforma e 

os alinhamentos sobre o Projeto: 

A reunião foi presidida por Ana Carolina L.S. Albuquerque, MPF, Assessoria de 

Governança de Dados – AGD. Secretaria de Perícia, e Katia Matteo, GIZ, sendo uma 

reunião técnica de alinhamento realizada 15:00 e 16:30 horas. Após uma apresentação 

dos objetivos, a situação atual, dificuldades enfrentadas pelo Comitê Técnico, a 

necessidades de realizar reuniões bimensais híbridas presenciais, e virtuais no caso de 

participantes que residem fora do DF, melhorias e ajustes. Foi deliberada a realização de 

reuniões bimensais a partir desta data, e uma reunião semestral incluindo a presença do 

comitê gestor. Outra recomendação foi a melhoria da Plataforma por meio da 

contratação de uma empresa por oito meses a partir desta data. 

A situação atual da Plataforma inclui 170 pedidos de inclusão, dos quais 100 já foram 

incluídos na Plataforma, 2 pedidos foram recusados por falta de informações, 9 estão 

em análise técnica, e outros aguardando pareceres técnicos.  

Ao longo dos últimos seis meses foram realizados oficinas em três estados-pilotos: 

Goiás, Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, tendo havido uma oficina junto aos 

Kalungas, quilombolas de Goiás, outra oficina junto a povos de terreiros em Mato 
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Grosso e outra oficina em Itumbiara para povos ciganos. Houve também treinamentos 

em Brasília com a participação de representantes das comunidades tradicionais, uma 

semana com 30 PCTs e outras oficinas programadas.  

 

Brasília, 25 de outubro de 2022. 

 

Stephen G. Baines 

Professor Titular Departamento de Antropologia, UnB 

Bolsista PQ 1-A do CNPq 

 

Representando a ABA (no Comitê Técnico, Comitê Povos Tradicionais, Meio 

Ambiente e Grandes Projetos, e na Comissão de Assuntos Indígenas) 


