AMBIENTE

Â» FÃ“RUM INTERNACIONAL
Agenda 21 Local: Sustentabilidade e Municipalismo Ã© o tÃtulo do FÃ³rum
Internacional que teve lugar nos dias 25 e 26 de Janeiro, no Centro Cultural Olga
Cadaval.

Na prossecuÃ§Ã£o dos compromissos assumidos na â€œAgenda 21 Localâ€• , alcanÃ§ada em 1992, no Rio de
Janeiro, Sintra acolheu um FÃ³rum Internacional onde foram definidas estratÃ©gias orientadoras e uma agenda
de acÃ§Ãµes comuns a todos os municÃpios portugueses para um efectivo desenvolvimento sustentÃ¡vel.
AlÃ©m da presenÃ§a de representantes das NaÃ§Ãµes Unidas, de responsÃ¡veis governamentais e de ONG
estrangeiros, este FÃ³rum Internacional contou ainda com a participaÃ§Ã£o do Presidente da AssociaÃ§Ã£o
Nacional de MunicÃpios de Portugal, do Presidente da CÃ¢mara Municipal de Sintra e do Presidente na CNADS.

Objectivos do FÃ³rum:
Partindo do pressuposto de que, para atingir objectivos concretos, a filosofia da Agenda 21 Local deve ser
aplicada a diferentes realidades e identidades locais, o FÃ³rum pretendeu ser um instrumento para que os
municÃpios portugueses acordassem uma primeira agenda de trabalho com iniciativas e acÃ§Ãµes visando o seu
desenvolvimento sustentÃ¡vel.
Este FÃ³rum visou debater soluÃ§Ãµes que estabelecessem vÃnculos entre: crescimento econÃ³mico, qualidade
ambiental, progresso social e reformas democrÃ¡ticas dentro dos municÃpios.
OS MUNICÃ• PIOS E A AGENDA 21 LOCAL
Os MunicÃpios sÃ£o promotores de progresso social, tÃªm uma grande influÃªncia na economia nacional e global
e contribuem decisivamente para o desenvolvimento das regiÃµes limÃtrofes. Mas, para ter sucesso, eles devem
estabelecer modos de governo modernos e democrÃ¡ticos capazes de tornar viÃ¡veis as polÃticas para
desenvolvimento socio-econÃ³mico com sustentabilidade.
Um importante e decisivo instrumento da governaÃ§Ã£o local foi criado na ConferÃªncia do Rio, em 1992,
chamado "Agenda 21", documento esse que incentiva gestores e operadores locais a iniciar um diÃ¡logo com os
cidadÃ£os e organizaÃ§Ãµes para implementar acÃ§Ãµes destinadas a gerar mudanÃ§as nos trÃªs aspectos do
desenvolvimento: ambiente, sociedade e economia.
Mas a aplicaÃ§Ã£o desta abordagem de sistemas completos apresenta questÃµes cruciais dentro do sistema
local: os agentes estÃ£o preparados e querem participar nas estratÃ©gias de desenvolvimento que suplantam os
seus interesses sectoriais especÃficos? Como promover um alto grau de participaÃ§Ã£o e compartilhar em cada
nÃvel e em cada forma, visando alcanÃ§ar resultados tangÃveis e tornar a Agenda 21 um processo de melhoria
local contÃnua? Como evitar tensÃµes e mobilizar recursos para alcanÃ§ar um desenvolvimento sustentÃ¡vel?

â€¢ Promotores e OrganizaÃ§Ã£o:

Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento SustentÃ¡vel (CNADS),
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento SustentÃ¡vel (BCSD),
Conselho de Reitores das Universidades de Portugal (CRUP)
Open City International Foundation, INC. (FOCA Int.)
AssociaÃ§Ã£o Cidade Aberta de Portugal (FOCA Portugal ONGD)
FundaÃ§Ã£o OÃ¡sis Cidade Aberta (FOCA, Brasil).
â€¢ Apoio Institucional:
AssociaÃ§Ã£o Nacional de MunicÃpios de Portugal
MinistÃ©rio das Cidades, AdministraÃ§Ã£o Local, HabitaÃ§Ã£o e Desenvolvimento Regional
MinistÃ©rio do Ambiente e Ordenamento Territorial.
â€¢ PÃºblico Alvo:
Parceiros Sociais do Desenvolvimento Local, Autarcas e funcionÃ¡rios pÃºblicos, empresÃ¡rios, ONG,
Universidades, AssociaÃ§Ãµes sÃ³cio-profissionais e outros actores do desenvolvimento local e populaÃ§Ã£o em
geral.
Fundamentos e Justificativos:
Reiterada importÃ¢ncia da necessidade de se incentivar um desenvolvimento sustentÃ¡vel dos MunicÃpios
Portugueses.
Necessidade de dotar com caracterÃsticas de atracÃ§Ã£o os municÃpios com Ã¡reas rurais, num justo equilÃbrio
em relaÃ§Ã£o aos urbanos e Ã crescente litoralizaÃ§Ã£o do desenvolvimento espacial e, bem assim, de
revitalizar e valorizar as Ã¡reas rurais deprimidas.
Necessidade de criar um movimento integrado no sentido do desenvolvimento, valorizaÃ§Ã£o e marketing dos
municÃpios.
ImportÃ¢ncia de prover a integraÃ§Ã£o das Agenda 21 Locais com as â€œNovas OrganizaÃ§Ã£o Territorial e
Partilha de Responsabilidadesâ€• .
ImportÃ¢ncia de promover a informaÃ§Ã£o e a participaÃ§Ã£o pÃºblica no processo de â€œdecision makingâ€•
das populaÃ§Ãµes locais.
ImportÃ¢ncia de dotar a Agenda 21 Local com ferramentas para soluÃ§Ã£o e controle de resultados efectivos
para a sua implementaÃ§Ã£o.
Um evento desta natureza constituir-se, por si sÃ³, numa acÃ§Ã£o em prol da DeclaraÃ§Ã£o do Rioâ€™ 92, da
DeclaraÃ§Ã£o de BrasÃlia 2003, da DeclaraÃ§Ã£o Ministerial de 2003 e das Metas do MilÃ©nio.

AGENDA (25 a 26 de Janeiro 2005):
O evento estruturou-se em painÃ©is sob a coordenaÃ§Ã£o de moderadores.
As exposiÃ§Ãµes dos Oradores (7 a 10 minutos) destinaram-se a tecer consideraÃ§Ãµes conceptuais de como as
propostas devem ser pensadas, apresentaÃ§Ã£o de acÃ§Ãµes jÃ¡ em implementaÃ§Ã£o em Portugal e noutros
paÃses e de projectos a serem implementados.
Foram sintetizadas criticamente por um comentador ao fim de cada painel, a que se seguiu um amplo debate
com vista a obter conclusÃµes.
Dia 25/01 (TerÃ§a feira)
09H15 - Abertura
ComposiÃ§Ã£o da mesa:
â€¢ Presidente da AssociaÃ§Ã£o Nacional de MunicÃpios de Portugal, Dr. Fernando Ruas
â€¢ Presidente da CÃ¢mara Municipal de Sintra, Prof. Fernando Seara
â€¢ Representante do Conselho EconÃ³mico e Social das NaÃ§Ãµes Unidas (ECOSOC), Dra. Najet
Karaborne
â€¢ Presidente do CNADS, Prof. MÃ¡rio Ruivo
10H00 - Painel: Agenda 21 Local e a Nova OrganizaÃ§Ã£o Territorial: a Partilha de Responsabilidades
Moderador: Prof. Adriano PimpÃ£o (CRUP)

Oradores:

â€¢ Prof. Fernando Seara (Presidente da C.M. Sintra)
â€¢ Prof. Jorge Gaspar (FL/UL)
â€¢ Prof. Pedro Guedes de Carvalho (Univ. Beira Interior)
â€¢ Comentador: SÃ©rgio Figueiredo (Director do Jornal de NegÃ³cios)

11H30 coffee break
Debate
14H30 - Painel: InformaÃ§Ã£o e GovernaÃ§Ã£o â€“ Repensar a Tomada de DecisÃ£o
a) ApresentaÃ§Ã£o e discussÃ£o de mecanismos de estÃmulo e aumento Ã efectiva participaÃ§Ã£o das
populaÃ§Ãµes locais nos processos de tomada de decisÃ£o;
b) ApresentaÃ§Ã£o de propostas de infomaÃ§Ã£o e formaÃ§Ã£o em cidadania sÃ³cio ambiental;
c) Papel dos Media;
d) Responsabilidade Social Empresarial.
Moderador: Prof. Viriato Soromenho-Marques (CNADS)
Oradores:

â€¢ Dra. Najet Karaborne ,(UNDESA, USA)
â€¢ Dr. Nuno Barros (LIPOR)
â€¢ Prof.Âª. Lia de Vasconcelos (FCT/UNL e LPN)
â€¢ Prof. Marco Sorrentino (Min. Meio Ambiente, Brasil)
â€¢ ProfÂª. Luisa Schmidt (CNADS, ICS)
â€¢ Prof. Victor Martins (ISEG)
â€¢ Prof. Alessandro Bratt (Iniciativas de sucesso na Agenda 21 Italiana)

Comentador: Dr. JosÃ© Victor Malheiros (jornalista do â€œPÃºblicoâ€• )
15H45 - Coffee-break
16H00 -ContinuaÃ§Ã£o e debate.
18H00 - encerramento dos trabalhos do 1Âº dia

26/01/2005
09H15 - Painel: GestÃ£o Ambiental (GestÃ£o de resÃduos, saneamento e recursos hÃdricos)
Moderador: Eng.Âº Jaime Melo Batista (IRAR)
Oradores:
.
.
.
.
.

. Prof. Joaquim PoÃ§as Martins (AdP)
Eng.Âº Rui Godinho (ICLEI e CNADS)
Eng.Âª Maria Margarida Fonseca (PROCESL)
Mr. Luiz Ross (WRI, USA)
Dr. Giancarlo Longhi (CONAI, ItÃ¡lia)
Enga Viviana Coelho, PetrobrÃ¡s Brasil

Comentador: Eng.Âº Pedro Almeida Vieira (Jornalista)

14H30 - Painel - CertificaÃ§Ã£o Municipal em sustentabilidade e qualidade de vida
Moderador: Prof. Doutor LuÃs Veiga da Cunha
Oradores:

â€¢ Prof. JoÃ£o Farinha (FCT/UNL)
â€¢ Eng. Jorge Marques dos Santos (Presidente do IPQ)
â€¢ Prof. Artur Rosa Pires (UA e CCDDRC)
â€¢ Enga. Ana Pina Teixeira (SGS Portugal)
â€¢ Econ. Gerardo Coco,(Open City, ItÃ¡lia)

â€¢ Comentadora: Rute Peixinho (Jornalista da LUSA)
15H45 - Coffee break
16H00 - ContinuaÃ§Ã£o e debate
17H00 - SessÃ£o de Encerramento com a presenÃ§a do Senhor SecretÃ¡rio de Estado Adjunto do
MAOT, Eng.Âº Jorge Moreira da Silva, Presidente da AssociaÃ§Ã£o Nacional de MunicÃpios de
Portugal, Dr. Fernando Ruas, Representante do BCSD Portugal, Eng. LuÃs Rochartre e Dra. Marilia
Bernardes, Presidente da Open City International (FOCA).

ConclusÃµes do FÃ³rum
Foi proposta uma agenda de iniciativas onde os MunicÃpios Portugueses foram escolhidos para dar seguimento a
iniciativas-piloto;
EdiÃ§Ã£o de um livro com as palestras realizadas no FÃ³rum sobre o tema em questÃ£o.
PreparaÃ§Ã£o de um â€œStatementâ€• a ser apresentado no High Level Segment do ECOSOC, no mÃªs de
Julho, com base nas recomendaÃ§Ãµes do FÃ³rum e que tambÃ©m irÃ¡ constar no relatÃ³rio do secretariado
geral sobre o quinto ano de implementaÃ§Ã£o da DeclaraÃ§Ã£o do MilÃ©nio e das Metas de Desenvolvimento do
MilÃ©nio (Millenium Development Goals) na 60Âª Assembleia Geral das NaÃ§Ãµes Unidas.
Leitura das conclusÃµes e discursos de encerramento.

ComissÃ£o de OrganizaÃ§Ã£o:
Dr. Aristides LeitÃ£o: CNADS
Eng. Luis Rochartre: BCSD Portugal
Dra. MarÃlia Bernardes: Open City International
Dr. JosÃ© JoÃ£o Amaral: FOCA Portugal
Secretaria Executiva da OrganizaÃ§Ã£o:
Eng. Nuno GonÃ§alves Coelho, coordenador
Eng. Luis Chan
Jornalista Janaina Medeiros
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