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Forum AGENDA 21 Local, Sustentabilidade e Municipalismo

O PESADELO DE
DARWIN de Hubert
Sauper - sessões
seguidas de debate

Realiza-se em Sintra, dias 25 e 26 de Janeiro, no Centro Cultural Olga Cadaval, o Forum
Internacional "AGENDA 21 Local, Sustentabilidade e Municipalismo."
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Os Municípios são promotores de progresso social, têm uma
grande influência na economia nacional e global e contribuem
decisivamente para o desenvolvimento das regiões limítrofes.
Mas, para ter sucesso, eles devem estabelecer modos de
governo modernos e democráticos capazes de tornar viáveis as
políticas para desenvolvimento socio-económico com
sustentabilidade.
Um importante e decisivo instrumento da governação local foi
criado na Conferência do Rio, em 1992, chamado "Agenda 21",
documento esse que convida e incentiva gestores e operadores
locais a iniciar um diálogo com os cidadãos e organizações para
elaborar e implementar políticas e acções num trabalho
conjunto destinado a gerar mudanças tangíveis nos três
aspectos do desenvolvimento: ambiente, sociedade e economia.
A Agenda 21 tornou-se um processo essencial para a
institucionalização de uma abordagem participativa para o
desenvolvimento e administração baseado num diálogo
contínuo entre os diversos actores locais.
Mas a aplicação desta abordagem de sistemas completos
apresenta questões cruciais dentro do sistema local: os agentes
estão preparados e querem participar nas estratégias de
desenvolvimento que suplantam os seus interesses sectoriais
específicos? Como promover um alto grau de participação e
compartilhar em cada nível e em cada forma, visando alcançar
resultados tangíveis e tornar a Agenda 21 um processo de
melhoria local contínua? Como evitar tensões e mobilizar
recursos para alcançar um desenvolvimento sustentável?
• Objectivos do Forum
O Forum visa debater possíveis caminhos operativos para
integrar e fortalecer vínculos positivos entre crescimento
económico, qualidade ambiental, progresso social e reformas
democráticas dentro dos municípios, focalizando esforços de
pessoas com diferentes experiências e sensibilidades e
esclarecendo como o processo de tomada de decisão local pode
tornar-se um resultado de consultoria e participação ao invés de
um produto de modelo "top-down" de implementação de
políticas.
Partindo do pressuposto de que, para atingir objectivos
concretos, a filosofia da Agenda 21 Local deve ser estritamente
aplicada a diferentes realidades e identidades locais,
alavancando seus recursos específicos e peculiares, o Forum
espera ser um instrumento para que os municípios portugueses
acordem uma primeira agenda de trabalho com iniciativas e
acções visando o seu desenvolvimento sustentável.
• Promotores e Organização:
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Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável (CNADS),
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável
(BCSD),
Conselho de Reitores das Universidades de Portugal (CRUP)
Open City International Foundation, INC. (FOCA Int.)
Associação Cidade Aberta de Portugal (FOCA Portugal
ONGD)
Fundação Oásis Cidade Aberta (FOCA, Brasil).
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• Apoio Institucional:
Associação Nacional de Municípios de Portugal
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e
Desenvolvimento Regional
Ministério do Ambiente e Ordenamento Territorial.

Seminário:
«Incêndios Florestais
- Prevenir e
Minimizar»

• Público Alvo:
Parceiros Sociais do Desenvolvimento Local, Autarcas e
funcionários públicos, empresários, ONG’s, Universidades,
Associações sócio-profissionais e outros actores do
desenvolvimento local e população em geral.
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• Fundamentos e Justificativos:
Reiterada importância da necessidade de se incentivar um
desenvolvimento sustentável dos Municípios Portugueses.
Necessidade de dotar com características de atracção os
municípios com áreas rurais, num justo equilíbrio em relação
aos urbanos e à crescente litoralização do desenvolvimento
espacial e, bem assim, de revitalizar e valorizar as áreas rurais
deprimidas.
Necessidade de criar um movimento integrado no sentido do
desenvolvimento, valorização e marketing dos municípios.
Importância de prover a integração das Agenda 21 Locais com
as “Novas Organização Territorial e Partilha de
Responsabilidades” .
Importância de promover a informação e a participação pública
no processo de “decision making” das populações locais.
Importância de dotar a Agenda 21 Local com ferramentas para
solução e controle de resultados efectivos para a sua
implementação.
Um Forum ser o evento por excelência para, através do diálogo,
desencadear acções, sensibilizar e formar capacidades.
Um evento desta natureza constituir-se, por si só, em uma
acção em prol da Declaração do Rio-92, da Declaração de
Brasília 2003, da Declaração Ministerial de 2003 e das Metas
do Milénio.

AGENDA (25 a 26 de Janeiro 2005):
O evento estrutura-se em painéis sob a coordenação de
moderadores. As exposições dos Oradores (7 a 10 minutos)
destinam-se a tecer considerações conceptuais de como as
propostas devem ser pensadas, apresentação de acções já em
implementação em Portugal ou outros países e de propostas
de projectos a serem implementados. São sintetizadas

Pesquisar

criticamente por um comentador ao fim de cada painel, a
que se seguirá um amplo debate com vista a obter
conclusões.
Dia 25/01 (Terça feira)
09:00 horas: Abertura
Composição da mesa:
• Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
• Senhor Ministro das Cidades, Administração Local,
Habitação e Desenvolvimento Regional
• Presidente da Associação Nacional de Municípios de
Portugal,
• Presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável
do Conselho Económico e Social das Nações Unidas.
• Presidente da Comissão em implementação da Declaração
de Brasilia do Conselho Económico e Social das Nações
Unidas.
• Presidente do CNADS
• Presidente do CEDS/BCSD Portugal
• Presidente do CRUP
10: 00 horas
Painel: Agenda 21 Local e a Nova Organização Territorial: a
Partilha de Responsabilidades
Moderador: Prof. Adriano Pimpão (CRUP)
Oradores:
• Prof. Fernando Seara (Presidente da C.M. Sintra)
• Prof. Jorge Gaspar
• Prof. Pedro Guedes de Carvalho (Univ. Beira Interior)
• Comentador: Sérgio Figueiredo (Director do Jornal de
Negócios)
11:30 coffee break
• Debate
12.30 horas
Almoço
14:00 horas
Painel: Repensando a tomada de decisão:
Representatividade, Perpetuidade, Transparência,
Governança, Formação e Informação
a) Apresentação e discussão de mecanismos de estímulo e
aumento à efectiva participação das populações locais nos
processos de tomada de decisão;
b) Apresentação de propostas de infomação e formação em
cidadania sócio ambiental;
c) Papel dos Media;
d) Responsabilidade Social Empresarial.
Moderador: Prof. Viriato Soromenho-Marques (CNADS)
Oradores
• Dra. Najet Karaborne , UNDESA, USA
• Dr. Nuno Barros
• Prof.ª. Lia de Vasconcelos (FCT/UNL e LPN)
• Prof. Marco Sorrentino (Min. Meio Ambiente, Brasil )
• Apresentação de 4 projectos municipais
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• Doutora Luisa Schmidt (CNADS, ICS)
• Prof. Victor Martins (ISEG)
• Prof. Alessandro Bratt (Iniciativas de sucesso na Agenda
21 Italiana)
• Comentador: Dr. José Victor Malheiros (jornalista do
Público)
15:45 horas Coffee-break
16:00 horas Continuação e debate e redacção de uma préagenda
18:00 horas: encerramento dos trabalhos do 1º dia
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Moderador: Eng.º Jaime Melo Batista (IRAR)
Oradores: Prof. Joaquim Poças Martins (AdP)
Eng.º Rui Godinho (ICLEI e CNADS)
Eng.ª Maria Margarida Fonseca (PROCESL)
Mr. Luiz Ross (WRI, USA)
Dr. Giancarlo Longhi (CONAI, Itália)
Enga Viviana Coelho, Petrobrás Brasil
Comentador: Dr. Pedro Almeida Vieira (Jornalista)
11:00 às 11:15 horas - Coffee-break
12:30 horas Almoço
14: 00 horas: Painel - Certificação Municipal em
sustentabilidade e qualidade de vida
Moderador: Prof. Doutor Luís Veiga da Cunha
Oradores:
• Prof. João Farinha
• Eng. Jorge Marques dos Santos
• Prof. Artur Rosa Pires (UA e CCDDRC)
• Enga. Ana Pina Teixeira
• Econ. Gerardo Coco, Itália
• Comentadora: Rute Peixinho (Jornalista da LUSA)
15:45 horas: Coffee break
16: 00 horas Sessão de Encerramento com a presença do
Senhor Secretário de Estado Adjunto do MAOT, Presidente
da Associação Nacional de Municípios de Portugal e outras
autoridades.
Conclusões do Forum
Será proposta uma agenda de iniciativas onde os Municípios
Portugueses serão escolhidos para reportar e dar seguimento
a iniciativas-piloto;
Edição de um livro com as palestras realizadas no Forum
sobre o tema em questão.
Preparação de um “Statement” a ser apresentado no High
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Level Segment do ECOSOC, no mês de Julho, com base nas
recomendações do Forum e que também irá constar no
relatório do secretariado geral sobre o quinto ano de
implementação da Declaração do Milênio e das Metas de
Desenvolvimento do Milênio (Millenium Development
Goals) na 60ª Assembleia Geral das Nações Unidas.
Leitura das conclusões e discursos de encerramento

Comissão de Organização:
Dr. Aristides Leitão: CNADS
Eng. Luis Rochartre: BCSD Portugal
Dra. Marília Bernardes: Open City International
Dr. José João Amaral: FOCA Portugal
Secretaria Executiva da Organização:
Eng. Nuno Gonçalves Coelho, coordenador
Eng. Luis Chan
Jornalista Janaina Medeiros
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